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األول الفصل

نشأيتاألوىل

مرصية قرية يف (1)

باملرصية، إال تعتز وال املرصي، الوطن إال لها تعرف ال صميمة مرصية أرسة يف نشأت
من وله العصور، أقدم منذ فيه التمدن نشأ الذي الطيب البلد ذلك مرص؛ إىل إال تنتمي وال

واملجد. الرقي له يكفل ما القديم والرشف الطبيعية الثروة
السنبالوين مركز أعمال من «برقني» بقرية ١٨٧٢م سنة يناير ١٥ يف ولدت وقد
ويشاع نفس، مائة يبلغ الحني ذلك يف تعدادها كان صغرية قرية وهي الدقهلية، بمديرية
تضاعف وقد الفلسطينية، «برقني» باسم سميت وربما «النزلة» اسمها أن الريف أهل بني
بالجد مشهورون ماهرون زراع وهم نفس، ألفي نحو اآلن عددهم فأصبح سكانها،
كسائر معطشة جيًما والجيم «جاًفا»، القاف ينطقوا أن اعتادوا وقد واالستقامة، والنشاط

حديثي. يف عيلَّ تغلب اللهجة هذه زالت وما السنبالوين، مركز أهايل
أحمد»، سيد أبو «عيل كوالده القرية هذه عمدة عيل» أبو باشا «السيد والدي وكان
وعدالته شكيمته، وقوة املهيبة، بشخصيته وعرف كله، الكريم القرآن حفظ يجيد كان وقد
كلمة إيلَّ وجه وال عيلَّ، يوًما قسا ما أنه وأذكر وغريهم، قريته أهل عىل وعطفه معاملته، يف
أبنائه، تربية يف حكيًما عطوًفا — ثراه هللا طيب — كان بل نفيس، تؤلم عبارة أو نابية

واإلرشاد. التوجيه وحسن الحسنة، بالقدوة يعتني
تدعى سيدة صاحبته وكانت القرية، كتاب أدخلني عمري من الرابعة بلغت وملا
القرآن وحفظت والكتابة، القراءة فيها تعلمت سنوات ست فيه فمكثت فاطمة»، «الشيخة
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يرجع السيدة هذه وإىل بأيدينا، الحرب ونصنع الحصري، عىل زمالئي مع أجلس وكنت كله،
السنني. تلك يف األوىل تنشئتي فضل

واألعيان العمد رضب

«مهرة» والدي يل فاشرتى الكتاب، هذا يف القرآن حفظ أتممت حينما العارشة يف كنت وقد
بعض ولقضاء للنزهة أركبها فكنت الحديدية، السكة قطار رؤية تألف لم الشام بادية من
وذات مكروه، يمسسني ال حتى الحديدية السكة عن باالبتعاد والدي نصحني وقد األعمال،
بنصيحة أعمل أن وفاتني العرب»، «طرانيس يف لنا عزبة إىل وذهبت املهرة امتطيت يوم
القطار فاجأني إذ بها؛ سائر أنا وبينما الحديدية، السكة طريق عىل بها فرست والدي،
أهيل، فذعر برقني، إىل عادت حتى مرسعة فجرت وحدها وتركتها فوقها من فوثبت
ذلك فزاد والدي، وحيد وقتئذ وكنت بمكروه، أصبت أني الجميع وظن القرية، وهاجت
بمنديل إليهم يشري السائق رأوا حتى منهم يقرتب القطار كاد وما وقلقهم، اهتمامهم من
إىل عليه عدت بحمار إيل فبعثوا فعلت، بما السائق أخربهم ثم بالهم، فاطمأن أبيض،
رجل وجاء تصيبني، «علقة» من خوًفا فهربت والدي، يعاقبني أن خشيت أني غري بلدتي،
عيل»، بو يا عيشك «بركة له: ويقول بسالمتي يهنئه «عوضبدران» يدعى القرية أهل من

السالمة»! عىل هلل «الحمد يعني وهو
ربت — هللا رحمه معي كعادته — ولكنه أترقب، خائف وأنا والدي إىل بي وجيء
فأثر الحديد.» السكة عىل أخرى مرة ترس وال ولدي، يا أمري تخالف «ال قائًال: كتفي عىل

له. وحبٍّا به إعجابًا وازددت نفيس، يف ذلك
العمد رضب حتى مباًحا، كان الزمان ذلك يف الرضب أن أذكر «العلقة»، ذكر وعىل
رأيت وقد واالستبداد، القسوة من املرصية القرى يف يحدث ما بعض هذا وكان واألعيان!
«تفنيش مفتش وكان بك، كامل أحمد يدعى صديق لوالدي كان إذ مرة؛ غري بنفيس
حوش فأرى الجمعة، يوم بيته إىل أذهب — املنصورة بمدرسة وأنا — فكنت شاوى»،
يحمالن «القواسة» من اثنان وقف وقد صدره يف قاعًدا املفتش والبيك مرشوًشا، التفنيش
هذه وكانت اإليجار، دفع يف قراهم أهايل يتأخر الذين العمد لرضب و«الفلقة» الكرباج

اليوم! هي وكيف باألمس، الحال كانت كيف فانظر الحني، ذلك يف طريقتهم
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مسلم! باشا: نوبار

وصادف األزهر، يف للدراسة يبعثني أن يف والدي رغب الكريم القرآن حفظ أتممت أن بعد
فدخلت — سابًقا الدقهلية مدير — أدهم باشا إبراهيم عندنا يتغدى جاء أن الوقت ذلك يف
شاء إن الرشيف األزهر «إىل فأجاب: للدراسة، بي يبعث أين إىل والدي فسأل لتحيته،
الحكومية املدرسة وكانت االبتدائية، املنصورة مدرسة إىل بي يبعث أن عليه فأشار هللا»،
معروًفا وكان لها، ناظًرا باشا سامي أمني املرحوم عني وقد كلها، الدقهلية يف الوحيدة
ذلك ومع التالميذ، أحد من يبدو تقصري أي يف التسامح وعدم والشدة والنظام بالدقة
فالتحقت داخيل، قسم باملدرسة وكان الرحيمة، بأبوته ونشعر ونحرتمه نحبه كنا فقد
الحساب قواعد أعرف — الكريم للقرآن حفظي عدا — كنت ألني بامتحان؛ الثانية بالسنة

وقفطانًا. جبة يلبس وكان حنني» «املعلم بلدنا رصاف من الفدان» و«سورة األربعة،
فقال باشا، نوبار الوزارة رئيس عن يوًما سأله أحدهم أن الفكاهة سبيل عىل وأذكر

مسلم؟» باشا نوبار حنني، معلم يا يل «قول له:
باهلل»! وموحد مسلم «نعم، نية: بسالمة أو خبثًا فأجابه

فقط! والفول العدس (2)

بزمالئي اختطلت وملا االبتدائية، املنصورة بمدرسة التحقت حينما ١٨٨٢م سنة وكانت
القاف أنطق حينما مني يضحكون كانوا ألنهم القلق؛ من بيشء أيام بعد شعرت التالميذ
يف العقاب أنواع من كانا «الزنزانة» يف والحبس الرضب أن إىل هذا بلدتي! كأهل جاًفا
ذنبًا، ارتكب ألنه الحديد؛ يف رجاله وضعت تلميذًا األوىل األيام يف رأيت وقد املدرسة، هذه
يوم كل نخرج وكنا الحني، ذلك يف املدارس نظام عىل السائدة هي الجندية روح وكانت
املدرسة عيشة وكانت عنابرنا، إىل نعود ثم املدينة شوارع يف نطوف «طوابري» جمعة
وعليه فقط، رغيًفا تلميذ لكل يقدمون الفطور وجبة يف كانوا وقد وخشونة، شظف عيشة
هو الفول أو العدس وكان حالوة، أو جبن من به يأتدم ما الخاص جيبه من يشرتي أن

والفاكهة. اللحم من شيئًا لنا يقدمون األسبوع أيام بعض ويف والعشاء، الغداء وجبة
هذه من وضيقي تعبي أسباب له فأبديت الجمعة، يوم لزيارتي كعادته والدي وجاء
هللا فيعاقبني الكريم القرآن فيها أنىس أن وأخىش مبسوط، غري «إنني وقلت: املدرسة،
فابتسم «… ﴾ تُنَىسٰ اْليَْوَم َوَكٰذَِلَك َفنَِسيتََها آيَاتُنَا أَتَتَْك ﴿َكٰذَِلَك تعاىل: قال وقد بالنسيان،
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وخليك تنساه، ال وأنت منه جزءًا يوم كل اقرأ ليه؟! القرآن تنىس «وانت يل: وقال هللا رحمه
أستاذ فيها البقاء إيلَّ حبب وقد باملدرسة، ومكثت والدي، لنصيحة فاستمعت املدرسة»، يف
وتعليمه، تربيته يف والتفوق بالقدرة مشهوًرا وكان محمد»، أفندي «سيد العربية اللغة

كثريون. نبغ يديه وعىل العربية، اللغة يف زمالئهم أقوى تالميذه وكان

الخديوية إىل املنصورة من (3)

سنة يف االبتدائي تعليمي وأتممت االبتدائية، املنصورة مدرسة يف سنوات ثالث أمضيت
من االنتقال كان بل بعد، وجدتا قد البكالوريا وال االبتدائية شهادة تكن ولم ١٨٨٥م،
تجهيزية فرقة املنصورة بمدرسة وكان املدرسة، امتحان يف بالنجاح أخرى إىل مرحلة
الخديوية. باملدرسة أللتحق مرص إىل للسفر واضطررت العام، ذلك يف فألغيت واحدة

فهمي، العزيز عبد وأخي صديقي بصحبة املدرسة هذه يف كربى نعمة أصبت ولقد
الطلبة بعض وبني بيننا أُثريت مناقشة يف وذلك املدرسة، عنرب يف به التقيت يوم أول من
وال حميمني، صديقني رصنا الليلة تلك ومن اآلخرين، ضد ورأيي رأيه فاتفق النحو، يف
ولو تؤمله، كلمة إليه وجه أو يسوؤه، ما عنه قال أو صديقه حق يف قرص أحدنا أن أذكر

املزاح. سبيل عىل
منهم واألطول األوىل، السنة يف القامة فقصار بالطول، رتبونا املدرسة يف انتظمنا وملا
ووكيلها باشا، رشدي الرحمن عبد يومئذ املعارف وزير وكان وهكذا، الثانية، السنة يف
ألهل بحبه معروًفا الناظر هذا وكان شنن، بك صادق املدرسة وناظر أرتني باشا يعقوب
باشا فهمي العزيز عبد صديقي عىل عز وقد يزيد!» «يا له: قال أحًدا وبخ وإذا البيت،
فاحتج األوىل، السنة يف تلميذًا يكون أن — طنطا مدرسة تجهيزية يف أمىضسنة وقد —
شهادة تكن لم وملا الثانية، السنة إىل ونقل بصعوبة احتجاجه فقبل الوضع، هذا عىل
الثالثة، السنة يف وهو فهمي، العزيز عبد شاء فقد الحني؛ ذلك يف وجدت قد البكالوريا
فبقيت أنا أما ونجح، بها القبول المتحان اإلجازة يف فذاكر الحقوق، مدرسة إىل ينتقل أن
قد العامة الشهادات نظام وكان ١٨٨٩م سنة البكالوريا عىل حصلت أن إىل الخديوية يف

بعام. ذلك قبل وضع

10



األوىل نشأتي

عرص«الفتوات»! (4)

بيًضا نأكل فكنا املنصورة، ملدرسة بالنسبة الرتف عيشة عرفت الخديوية املدرسة ويف
وكانت املنصورة، نفقاتمدرسة عىل تزيد نفقاتها تكن ولم يوم، كل وفاكهة وحلوى ولحًما
ووزارة واملهندسخانة الرتجمة ومدرسة هي الجماميز، بدرب باشا مصطفى رساي يف
إىل ويحملون الكامل، العسكري بزيهم عنا يختلفون املهندسخانة طلبة وكان املعارف،
وبخاصة اآلخرين الطلبة نفوس يف الرهبة بمنظرهم يشيعون فكانوا سيوًفا، جانبهم
يف كان فقد الزمان؛ ذلك يف «الفتوات» حوادث بالقاهرة يخيفني مما وكان الغرباء،
هذه بني دامية معارك تحدث كانت ما وكثريًا «فتوة»، رأسها عىل عصابة حارة كل
«فتوة» طالب بيننا ظهر حتى أنفسهم الطلبة إىل الفتوة عدوى امتدت وقد العصابات،
أيام املدرسة يف البقاء أوثر كنت ولهذا «التحطيب»، زمالءه يعلم كان «منصور» يدعى
الخديوية، من أخرج ال أشهر ثالثة بالقاهرة عهدي أول يف مكثت وقد األسبوعية، العطلة
وحفظت شميل»، «شبيل املرحوم ترجمه الذي لداروين، اإلنسان» «أصل كتاب فيها قرأت
هذه يف العربية اللغة مدرىس من وكان الشعراء، كبار بعض وأشعار املعلقات من كثريًا
حسنني أحمد املرحوم والد البوالقي حسنني محمد والشيخ وايل، حسني الشيخ املدرسة:

العالم. محمود الشيخ يدعى ملؤلف النحو يف مطوًال كتابًا نقرأ وقتئذ وكنا باشا،
البكالوريا تالمذة فرغب لتالمذتها، اختباًرا شهر كل تجري الخديوية مدرسة وكانت
وأجمع العام، لالمتحان املذاكرة إىل لينرصفوا الشهرية؛ االختبارات من املدرسة تعفيهم أن
للذهاب واختاروني منها، إعفاءهم مبارك باشا عيل املعارف وزير إىل يطلبوا أن عىل رأيهم
يتقدم من كل الختبار مكتبه يف سبورة يضع أن عادته من وكان إليه، فذهبت ملقابلته،
فيما صحيحة إجابًة أجابه إذا إال حاجته إىل يجيبه وال يريدها، حاجة يف الطلبة من إليه
أقف أن مني طلب يديه بني مثلت فلما العلمية، أو الرياضية املسائل من فيه يختربه
القائم املثلث وتر مربع «أن حاصلها التي الهندسية النظرية عىل ألبرهن السبورة أمام
الرغبة إىل فأجابني أمامه، فأثبتُّها اآلخرين»، الضلعني مربعي مجموع يساوي الزاوية
عطوًفا لهم، محبٍّا للتالميذ، أبًا هللا رحمه كان وقد أجلها، من زمالئي إليه أوفدني التي
منزله وكان للزيارة، منزله لهم ويفسح الفراغ، وقت يف بهم يختلط كان ما وكثريًا عليهم،

وطالبه. العلم ألهل مقصًدا الظالم» «نور بشارع الجديدة الحلمية يف
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الحقوق مدرسة إىل (5)

عىل املتأخرين، من وال املتقدمني من أكن فلم متوسًطا، الثانوي التعليم يف كنت وقد
صربي، باشا صابر ذلك لفت حتى والرياضيات العربية العلوم يف متفوًقا كنت أني
أدخل أن فنصحاني البكالوريا، يف الرياضة المتحان الشفوية اللجنة يف بك، كمال وأحمد
ساقطي تقبل املهندسخانة أن اإلجازة يف قرأت أني غري ذلك، إىل فأجبتهما املهندسخانة،
الشباب نزق نفيس يف وتغلب املدرسة، بهذه ألتحق أن كراماتي من أجد فلم البكالوريا
أعرف وال املهندسخانة، يف أرغب ال «أنا ألبي: فقلت للرياضيات، حبي عىل الكذابة والعزة
فأجرينا بالقرعة.» «علينا والدي: فقال ذلك.» من حرية يف وأجدني توافقني، مدرسة أية

الحقوق! مدرسة عىل مرتني فخرجت
تسمى أن يمكن وقتذاك املدرسة وكانت ١٨٨٩م، سنة الحقوق بمدرسة التحقت
العلوم جانب إىل فيها يدرسون الطلبة كان فقد مًعا؛ آداب» و«كلية حقوق» «كلية
واملعاني والبيان والرصف النحو وقواعد العربية، اللغة كآداب أدبية علوًما القانونية
واملنطق، واملناظرة، البحث وآداب الكريم، القرآن وتفسري والقوايف، والعروض والبديع
لنا يدرس وكان بك، لطفي عمر وكيلها وكان سنوات، خمس بها الدراسة مدة وكانت
شارل واألستاذ املدني القانون مدرس تستو مسيو أساتذتها ومن العقوبات، قانون
بك ناصف وحفني األزهر، مشيخة ذلك بعد توىل الذي النواوي حسونة والشيخ ولوزينا
الشيخ بها يسكن التي شاه) (عمر حارة يف أسكن الحني ذلك يف وكنت محمد، بك وسلطان
الذي الفقه درس له ألقرأ إيل يبعث ما وكثريًا منزله، عىل أتردد وكنت النواوي، حسونة

الغد. بكرة يف األزهر يف يلقيه كان
مع وكانا الطويل، حسن والشيخ عبده محمد الشيخ عرفني الحقوق مدرسة ويف
امتحان لجنة يف أنه وأذكر العربية، العلوم امتحان لجنة يف سليمان الكريم عبد الشيخ
فتناولت الجاني»، معاقبة يف الحكومة «حق موضوع يف نكتب أن منا طلب الثالثة السنة
يف الجنايات علماء أنشأها التي األربعة املذاهب فكتبت نواحيه، جميع من املوضوع
أن إىل النهاية يف وخلصت منها، مذهب كل نقضت ثم العقوبات، قانون عىل رشوحهم
تعطي ال والقوة بالقوة، نشأت حكومة كل ألن الجاني؛ معاقبة حق لها ليس الحكومة
أمتها! وبني حكومة أية بني عقد أي هناك وليس فقط، العقد هو يعطيه الذي وإنما الحق
ملا ا جدٍّ أسف الغفار، عبد محمود لزمييل ذلك وذكرت االمتحان، من خرجنا وملا

فني!» حاتودينا دي فلسفتك عارف مش أنا لطفي «يا يل: وقال فعلت،
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هذا عىل «صفًرا» سآخذ أني ووثقت العمل هذا يف أخطأت أني روعي يف ألقى وقد
محمد الشيخ يل قال اللجنة أمام وجلست الشفهي االمتحان دخلت حينما ولكن الجواب،
ولكن الحكومات، عىل ثورتك عىل ال درجة، أعىل أعطيناك وقد كتبت بما أهنئك «إني عبده:

اإلنشاء!» عىل
الترشيع» «مجلة بعد فيما أنشئ أن عىل شجعتني التي هي الكلمة هذه أن وأظن
الهادي وعبد (بك)، الحكيم وإسماعيل (باشا)، صدقي إسماعيل لهم املغفور مع باالشرتاك

الغفار. عبد ومحمود (باشا) ثروت الخالق وعبد (بك)، الجندي
جريدة يف فعاونت الصحف، يف الكتابة الحقوق يف طالبًا كنت منذ هويت ولقد
مريًضا. بك مسعود محمد األستاذ كان عندما الخارجية، تلغرافاتها برتجمة «املؤيد»،

لغوية معركة (6)

اسم رصف عىل يوًما استشهد املعروف اللغوي هللا فتح حمزة الشيخ املرحوم أن وأذكر
هو: ببيت «عمر»

رج��وف��ا رب��ح��ال ي��ه��دي ب��ي��ل��ي��ل غ��ب��ق��ة أب��ي ب��ن ع��م��ر إل��ى

الشيخ ومنهم وجماعته هو الشنقيطي محمد الشيخ الكبري اللغوي ذلك فاستنكر
فيها يتحدى «املقطم» جريدة يف مقاًال الشنقيطي وكتب باشا، زكي وأحمد البكري،
مكان عىل أحد دلني «لو ويقول: العربي، الشعر يف وجوده وينفي هللا، فتح حمزة الشيخ
قد الكتاب هذا وكان العرب.» لسان من نسخ عرش إليه ألهديت قائله واسم البيت هذا
صحة إن له فقال العلوم، بدار أستاذًا وكان الطويل، حسن الشيخ عليه فرد حديثًا، طبع

هكذا: البيت

َرُج��وف��ا َربْ��َح��ًال يَ��ْه��دي ف��يَ��ْل��يَ��َل َغ��يْ��َق��َة إل��ى َع��َم��َريْ��ن إل��ى

الشنقيطي وطالب العرب، لسان من كذا صفحة يف وأنه الهذيل، صخر قائله وإن
السماطني بني الطويل حسن الشيخ لنا «وقف يقول: الشنقيطي الشيخ فكتب بالجائزة،
يقول: الطويل فكتب يصيب.» ملن ال يخطئ ملن الجائزة أعددنا كأنما بالجائزة يطالبنا

املريض.» زيد عينه هو الصحيح وزيد فصححناه، خطأ البيت «روي
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ذلك ويف الطويل، الشيخ عىل الشنقيطي الشيخ ينرص باشا زكي أحمد فكتب
الشيخ يل فقال عليهما، فسلمت محمد، بك سلطان ومعه الطويل الشيخ قابلت الحني
ناحيته من النزاع إىل فيها نظرت «املقطم» يف رسالة فكتبت تنرصني؟» لم «ملاذا الطويل:
الشنقيطي ولكن الجائزة. يستحق إنه وقلت: الطويل للشيخ فيها وانترصت القانونية،

يدفعها! أن أبى

إستانبول يف (7)

فالتقيت بالحقوق، طالبًا أزال ما وكنت إستانبول، إىل سافرت ١٨٩٣م سنة صيف ويف
الثاني حلمي عباس الخديو وكان (باشا)، صدقي إسماعيل له املغفور وصديقي بزمييل
يف املرصيني الطلبة نمثل كأنما االثنني نحن فيها فكنا العثمانية، العاصمة وقتئذ يزور

بالخديو. االحتفال
به وكان َغَلَطَة»، «كوبري عىل نتنزه صدقي» «إسماعيل مع سائًرا كنت يوم وذات
بطء وينتقد الدولة؟ ميزانية أين يتساءل: «إسماعيل» فأخذ والتهدم، القدم من يشء
عثماني، جاسوس — نشعر أن دون — وراءنا يسري كان أنه ويظهر واإلصالح، التعمري

االنتقاد. هذا رؤساءه فأبلغ الزمان، ذلك يف الحال كانت كما
إىل عدنا وملا «بيوكدره» يف للتفرج وذهبنا حصانني، مًعا ركبنا أيام بضعة وبعد
تنتظرني أن «أرجو صدقي: إسماعيل يل قال إستانبول إىل «الحميدية» لنركب املرفأ
فوجدته زيارته، من عاد حتى البوسفور ضفة عىل فانتظرته باشا.» بأمني أمر حتى
املركب.» دخلت متى لك «سأقول فأجاب: أمره، عن فسألته حزينًا، واجًما اللون ممتقع
فسمع السنية) (املعية «املابني» يف كان باشا أمني «إن «الحميدية»: يف ونحن يل قال ثم
وسياستها.» العلية الدولة ضد تكلم صدقي إسماعيل اسمه مرصيٍّا شابٍّا أن رجاله من
أجابهم: باشا أمني ولكن يموت، حتى بغداد يف ينفى أن ذلك عليه يثبت من جزاء وكان

بكالمه.» يعبأ ال املدرسة يف صغري تلميذ غري ليس تعنونه الذي الشاب هذا «إن
فسافر إستانبول.» من تقوم سفينة أول يف فليسافر يهمك، دام ما «إذن له: فقالوا

يوًما. ١٢ يف مرص إىل ووصل التايل، اليوم صباح يف صدقي إسماعيل
األفغاني. الدين جمال عىل أتتلمذ الصيف إجازة مدة إستانبول يف فبقيت أنا أما
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الثاني الفصل

بالسياسة اشتغايل

الدين جمال عىل تتلمذت (1)

١٨٩٣ سنة صيف يف ذلك وكان — (باشا) صدقي إسماعيل لسفر التايل اليوم يف
بك زغلول سعد وفيهم املرصيني، بعض فيها فلقيت األستانة، مقاهي بأحد مررت —
وقد ناصف، بك وحفني يوسف، عيل والشيخ باالستئناف، قاضيًا وقتئذ وكان (باشا)
من طرًفا أعرف وكنت منزله، إىل فصحبتهم األفغاني، الدين جمال السيد لزيارة تأهبوا
اإلسالمي الرشق يف صيته ذاع قد وكان قبل، من به اجتمعت قد أكن لم ولكني حياته،
بها وأقام ،١٨٧١ سنة مرص ونزل خطري، وسيايس جليل، وفيلسوف ديني، كمصلح
القطر يف الكتاب وكبار العلماء من طائفة نبغت يديه وعىل ،١٨٧٩ سنة أواخر حتى
باألستانة، حياته أواخر يف أقام ثم وأوربا، والعراق وإيران الهند إىل رحل وقد املرصي،
العيش موفور (املسافرخانة) يدعى منزل يف الحميد عبد السلطان عىل ضيًفا فنزل
واإلكرام، بالحفاوة األتراك السياسة ورجال العلماء من قوبل وقد االطمئنان، ووسائل
سلطانية عربة عىل املدينة أطراف يف والنزهة للرياضة يوم كل عرص يخرج وكان

خاصة.
له نظري ال الشخصية قوي الطلعة مهيب رجًال ألفيته إخواني، مع إليه ذهبت وملا
أسود البنية، ممتلئ ربعة، اللون، أبيض وكان وأملعيته، وذكائه علمه يف عرصه أهل بني
عمامًة يلبس املنظر، جذاب الشعر، مسرتسل العارضني، خفيف اللحظ، نافذ العينني،

األستانة. علماء زي عىل ورساويَل وجبًة
مجلسه يف يستوي فكان واإلقناع، الحجة وقوة االطالع، سعة فيه رأيته ما وأظهر

الحارضون. وأساتذته مثيل الطالب
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الدين، جمال السيد عىل التلمذة يف رغبتي زغلول لسعد ذكرت التايل اليوم ويف
منه واطلب اليه، اذهب سعد: فأجاب له، تلميذًا ألكون أسلكها التي السبيل عن وسألته

ذلك.
لست أنا له: فقلت كاملعتاد، لتحيتي قام حتى عليه أقبل كدت فما إليه، فقصدت

… تلميذ ولكني زائًرا،
وقد باألستانة، إقامتي طول أالزمه بأن عهًدا عيل وأخذ بذلك، هللا رحمه َفُرسَّ

فعلت.

ارشب! ولدي، يا ارشب

نفيس يف وسع أنه املدة تلك يف الدين جمال السيد من به انتفعت أني أظن ما وأهم
كل آخر حاسبها إذا إال نفسه يربي أن يستطيع ال املرء أن إىل وهداني التفكري، آفاق

خاطر. من لها خطر وما قول، من لفظت وما عمل، من قدمت ما عىل يوم
الرشق يف يقيم أن يريد وكأنه كثريًا، عنها يتحدث للسياسة مياًال الدين جمال وكان

الغرب. يف إنجلرتا تضارع دولة
وهدمهم اإلسالمية، البالد يف لسياستهم اإلنجليز؛ عىل النقمة شديد هللا رحمه وكان
يف له ودسهم الهند، من له وإخراجهم عليه، اعتداءاتهم من وجده وملا اإلسالم، لدول
الخديو عهد يف يتمتع كان الذي وهو توفيق، الخديو عهد يف منها أُْخِرَج حتى مرص
قصة يل روى وقد شهري، راتب له يُْجَرى وكان املرصية، الضيافة بكرم إسماعيل
حينما الحبس من معه ومن باشا سليم لطيف عن لإلفراج العهد ذلك يف الحثيث سعيه

املختلطة. الوزارة مدة يف العسكرية بالثورة قاموا
أعرب مجلسه يف اسمه ذكر وإذا عبده»، محمد «الشيخ تلميذه يقدر هللا رحمه وكان
وتفرقتهم تخاذلهم املرصيني عىل يعيب وكان وعلمه، لذكائه وتقديره له، احرتامه عن
أال عىل املرصيون «اتفق قوله: ويردد الجسام، الحوادث من بهم يلم ما وسط ونزاعهم

يتفقوا.»
مزاحه حوادث من وأذكر الفكاهة، حلو املعرش، لطيف الحديث، طيب وكان
أال يل: فقال فاعتذرت، الثانية، فأعطاني فدخنتها، سيجارة يوًما يل قدم أنه الطريف
يف الصورة يف خالف عىل ويلبس ويرشب يأكل اآلن إىل نشأته منذ اإلنسان أن ترى
القرنني يف نفسه عال حتى عليه جد الذي فما واحد، الجوهر ولكن املتغرية، العصور
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الدخان، رشب إال يشء عليه جد أنه أظن ال إلخ، والكهرباء، البخار فاستكشف األخريين،
ارشب! ولدي، يا ارشب

مرص لتحرير رسية جمعية (2)

صيف يف فُعيِّنُْت الحقوق، ليسانس شهادة عىل وحصلت ١٨٩٤ سنة الدراسة أتممت
وكان الشهر، يف جنيهات خمسة بمرتب النيابة يف كتبة زمالئي وجميع أنا العام ذلك
بها فمكثت اإلسكندرية، إىل نقلت ثم بالقاهرة، مرة ألول الوظيفة هذه يف تعيينى
معاونًا انتدبت ثم عاصم، باشا حسن العمومي لألفوكاتو سكرتريًا بعدها عينت أشهًرا،
(باشا) فهمي العزيز عبد صديقي بها وجدت ألني ذلك؛ ني ورسَّ سويف، ببني للنيابة
وكان جنيهات، عرشة بمرتب للنيابة وكيًال عينت ١٨٩٦ سنة ويف وقتئذ، النيابة وكيل
حالة يف نفكر وكنا املدينة، هذه يف مًعا فأقمنا أيًضا، بها زال ما العزيز عبد صديقي
غرضها رسية جمعية أنشأنا العام ذلك ويف الربيطاني، االحتالل من تعانيه وما مرص،

مرص». «تحرير
النيابة رئيس طلعت وأحمد فهمي، العزيز عبد من: مؤلفة الجمعية هذه وكانت
وكيل الدين بدر ومحمد النيابة، وكيل رضوان وحامد بعد)، فيما باشا طلعت (أحمد
عبد ومحمد بك، بهجت عيل إليها ضممنا ثم وأنا، حلمي، الحليم عبد والدكتور النيابة،

بطنطا. صيدليٍّا كان الذي اللطيف

الخديو برياسة وطني حزب (3)

يل: فقال كامل، بمصطفى فالتقيت الجمعية، تلك تأليف بعد بالقاهرة كنت يوم وذات
تنايف ال أنه وأظن وأغراضها، الرسية جمعيتكم عن يشء كل يعلم عباس الخديو «إن

الخديو.» رياسة تحت وطني حزب تأليف يف معنا تشرتك أن وبني بينها
واستأذن القبول، هذا الخديو مصطفى وأبلغ ذلك.» من عندي مانع «ال فأجبته:
يريد الذي الحزب أغراض عن سموه معي فتحدث إليه، وذهبت سموه، مقابلة يف يل
أعود ثم السويرسية، الجنسية أكتسب لكي سويرسا؛ إىل أسافر أن مني وطلب تأليفه،
أية دون سويرسا اختيار يف والسبب الربيطاني، االحتالل تقاوم جريدة ألحرر مرص إىل
بها. واحدة سنة إقامة إال فيه الراغب يكلف ال املنال قريب بجنسيتها التجنس أن دولة،
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إنجلرتا؛ عىل الدول تؤلب أن تستطيع فرنسا أن وقتئذ يظن عباس الخديو وكان
لسموه الفرنيس النائب ديلونكل» «املسيو زيارة ذلك يف أطمعه والذي مرص، عن لتجلو

بذلك. له َووَْعُدُه
وبعض كامل ومصطفى أنا اجتمعت عباس، الخديو مقابلة من خرجت وبعدما
الخديو، رئيسها رسية كجمعية الوطني الحزب وألفنا فريد، محمد منزل يف زمالئنا
عثمان ومحمد الخديو، ياور الشيمي وسعيد فريد، ومحمد كامل، مصطفى وأعضاؤها:

وأنا. باشا)، محرم عثمان (شقيق محرم ولبيب باشا»، عثمان أمني «والد
«الشيخ» بيننا: اسمه كان الخديو أن الحزب هذا عن يذكر ما طرائف ومن

مسلم»! «أبو وأنا الفداء»، «أبو كامل ومصطفى

جنيف يف إقامتي (4)

معي وكان االتفاق، حسب السويرسية الجنسية ألكتسب جنيف إىل ذلك بعد سافرت
األثري «نافيل» واألستاذ برشم» فان «ماكس املسترشق إىل بك بهجت عيل من كتابان
ندوة وأدخلني اإلقامة، جواز استخراج يل سهل «ماكس» األستاذ قابلت فلما املعروف،
والشام مرص يف اإلسالمية اآلثار بجمع الفرنسية الحكومة من مكلًفا وكان الفنانني،
معاني استجالء عىل مساعدته يف وقتًا معه أقيض فأخذت بها، مؤلٍف َوَوْضِع ودراستها،
بعالقاته مشهوًرا كان الذي نافيل املسيو وأما اآلثار، من جمعها التي العربية النقوش
يوًما، عرش خمسة بعد الفندق يف جاءني فقد الخارج؛ ويف سويرسا يف السياسة برجال
إنجلرتا، عىل تساعدكم أوربا أن تظن ال بقوله: انتهى طويل حديث وبينه بيني وجرى

املرصيون! إال مَرص يحرر ال أن وأرى

بجنيف عبده الشيخ مع

املحارضات بعض وحضور الدراسة يف األوىل األشهر أقيض ١٨٩٧ سنة جنيف يف مكثت
الشيخ فيها فجاءني الصيف، أقبل حتى الفراغ أوقات يف «الشيش» وأتعلم بالجامعة،
قاسم وكان السياسية، بمهمتي أخربهم فلم أمني، وقاسم زغلول، وسعد عبده، محمد
سافر ثم بيننا، إقامته مدة منه فصوًال علينا فقرأ املرأة»، «تحرير كتابه يؤلف وقتئٍذ
أعدت قد جنيف جامعة وكانت عبده، الشيخ معي وبقي سويرسا، من زغلول سعد مع
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بالسياسة اشتغايل

وملا فيه، فدخلت الليسانس درجة عىل للحائزين والفلسفة اآلداب لدراسة صيفيٍّا فصًال
الجامعة مدير إىل فقدمته دروسه، يحرض أن أحب عبده محمد للشيخ ذلك ذكرت
نرتدد فمكثنا الوصف بهذا فقبله األزهر، مديري وأحد االستئناف يف قاضيًا باعتباره

الدراسة. هذه عىل

يبكي فريد محمد والد

كان الذي باشا ثابت محمد لزيارة ذهبنا جنيف يف عبده محمد والشيخ أنني وأذكر
الديوان، رئيس يساوي وهو — الخديو أختام حامل أي — إسماعيل للخديو مهرداًرا
السنية، للدائرة ناظًرا وكان فريد، محمد والد باشا فريد أحمد الزيارة أثناء معه وكان
الشيخ إىل ابنه يشكو باشا فريد أخذ املقام بنا استقر فلما املعدودين، مرص كرباء ومن
األستاذ سيدي يا يصح هل للشيخ: ويقول مريًضا، وقتئٍذ وكان ويبكي، عبده، محمد

محام)؟! (مكتب أفوكاتو دكان ويفتح الزمن، آخر يف فريد محمد يهزئني أن
التي التلغرافات رشكة واقعة وحدثت للنيابة، وكيًال ذلك قبل فريد محمد وكان
هذه نرش أجل من املحاكمة إىل وقدم املؤيد، جريدة صاحب يوسف عيل الشيخ فيها اتهم
الحكومة ضد ألفاظ منه فبدرت الجلسة، فريد محمد وحرض جريدته، يف التلغرافات
رياض استشارة بعد وظيفته من فاستقال الصعيد، إىل بنقله فأمرت لها، جارحة عدتها
«املوسوعات» مجلة وأنشأ النرص، أبو محمود مع باالشرتاك للمحاماة مكتبًا وفتح باشا،
عنوان تحت مقاالت عدة بها كتبت أنني وأذكر آلخر، وقت من فيها أحرر أنا وكنت
قراءة اللغة القارئون يقرأ كي العربية؛ الحروف بإصالح فيها ناديت األمة» «مشخصات

… والرصف النحو يتعلموا أن غري من صحيحة
أخذ باملحاماة ابنه الشتغال باشا فريد أحمد شكوى عبده محمد الشيخ سمع فلما
فيه ليس باملحاماة االشتغال أن ويرى رأيه، يف يخالفه أنه له ويعرب نفسه، من يهدئ
فهمهم يف مألوًفا كان وما الناس، يظن ما نحو عىل بالرشف يخل وما الكرامة يجرح ما

الزمان! ذلك يف املهنة لهذه
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مني يغضب الخديو (5)

الخديو أبلغ الناس بعض أن ويظهر عبده، محمد الشيخ إىل يميل ال عباس الخديو كان
بأن إيل وأفىض كامل، مصطفى جاءني مرص إىل عاد فلما جنيف، يف يعايشني كان أنه
ومع …» مصطفى: قال ثم عبده، بالشيخ اتصايل منها: ألسباب؛ مني مغضب الخديو
السويرسية!» بالجنسية تجنسك عىل العايل الباب موافقة عىل الحصول يف ننجح لم ذلك
الخديو إىل ضافيًا تقريًرا أرسلت اإلسكندرية إىل وصلت وملا سويرسا، من رجعت
تستقل أن يمكن ال مرص «إن وقلت: بجنيف، السياسية أبحاثي فيه دونت عباس
شاملة حركة الخديو سمو يرأس أن تقيض الوطنية املصلحة وإن أبنائها، بجهود إال
ولم بالفيوم، لوظيفتي عائًدا الفيوم إىل اإلسكندرية من سافرت ثم العام.» للتعليم
وأنا األوقاف لوزارة منها انتقل قد فهمي العزيز عبد صديقي وكان بالخديو، أتصل
ثم ١٩٠٠ سنة غمر بميت للنيابة وكيًال بعدها انتقلت مدًة الفيوم يف فبقيت بأوربا،

املنيا. إىل ثم ثانيًا، الفيوم إىل منها نُقلت
وبني بيني القانوني الرأي يف لخالف النيابة؛ من فاستقلت ،١٩٠٥ سنة وكانت
ذلك قبل استقلت بل النيابة، من األوىل االستقالة تكن ولم بك، كوربت العمومي النائب

عليها. اإلرصار يف أنجح لم ولكني أيًضا، قانوني لخالف أخرى؛ مرة
عىل االستقالة عىل أرصرت العمومي، النائب وبني بيني الخالف هذا وقع فلما
الوقائع؛ تكييف يف وكالؤه فيه وقع خطأ من كونه الذي رأيه عن نزل أنه من الرغم
الكربى الجنايات يف نترصف بأال مكلفني كنا إذ بالنيابة؛ خانق جو باحتمال ضقت ألني
متأثًرا وكنت بلدي، يف أعيش أن عىل عزمت وقد العمومي، النائب رأي أخذ بعد إال
— فهمي العزيز عبد صديقي ولكن تولستوي، مؤلفات من قرأته كنت بما وقتئذ
فأجبت معه، االشتغال يف عيل ألح — باملحاماة واشتغل األوقاف من استقال قد وكان
والتحرير بالسياسة العمل إىل ألنرصف اعتزلتها؛ ثم قصرية فرتة بها واشتغلت رغبته

«الجريدة». صحيفة يف
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الثالث الفصل

عباس اخلديو ورأيييف بالصحافة اشتغايل

مني مغضب الخديو أن كامل مصطفى أبلغني أن بعد سويرسا من ُعدت أني أسلفت
وقد إليه، يميل ال سموه وكان جنيف، يف عبده محمد بالشيخ اتصايل منها: ألسباب؛
إىل سافرت ثم اإلسكندرية، إىل عودتي بعد السياسية أبحاثي عن تقريًرا لسموه قدمت
لخالف منها فاستقلت ١٩٠٥ كانت حتى سنوات بضع بها ومكثت بالنيابة، وظيفتي
عن نزوله من الرغم وعىل بك»، «كوربت العمومي النائب وبني بيني القانوني الرأي يف
كنا فقد بالنيابة؛ خانق جو باحتمال ضقت ألني االستقالة؛ عىل أرصرت فقد رأيه؛
خالًفا العمومي النائب رأي أخذ بعد إال الكربى الجنايات يف نترصف بأال فيها مكلفني
كنت ألني بلدي؛ يف أعيش أن عىل ذلك بعد وعزمت قبل، من عليه جاريًا العمل كان ملا
— فهمي العزيز عبد صديقي ولكن تولستوي، مؤلفات من قرأته بما متأثًرا وقتئذ
فأجبته معه، االشتغال يف عيل ألح — باملحاماة واشتغل األوقاف من استقال قد وكان
بالسياسة العمل إىل ألنرصف اعتزلتها؛ ثم أشهر1 بضعة باملحاماة واشتغلت رغبته، إىل

بالجريدة. والتحرير

الحقيقية املصالح أصحاب (1)

لهم، أنها يدعون األتراك وكان وتركيا، مرص بني «العقبة» مشكلة وجدت الحني ذلك ويف
اإلنجليز عىل األتراك تنرص الوطنية الجرائد وكانت ملرص، ملك إنها يقولون: واإلنجليز
ضلعهم كان املرصيني فإن «فاشودة»، مسألة يف الحال كانت كما املشكلة، هذه يف
املعنى وهذا مرص، باسم بفاشودة يطالبون كانوا الذين اإلنجليز ضد الفرنسيني مع
ما معه وتبغض تبغضه فأصبحت االحتالل عليها ثقل البالد بأن إال تفسريه يمكن ال

ملرص. الخري فيه كان ولو به، يأتي



حياتي قصة

«الجريدة» إنشاء فكرة (2)

وكان — باشا محمود محمد صديقي مع السياسية حالنا يف تحدثت األثناء هذه ويف
وما «العقبة» مسألة يتناول حديثي وكان — الداخلية نظارة ملستشار سكرتريًا وقتئذ
مرص بلسان تنطق حرة، مرصية جريدة إنشاء من السياسية ظروفها يف ملرص يجب
والفعلية الرشعية السلطتني إحدى أو تركيا إىل خاص ميل لها يكون أن دون وحدها،
املصالح أصحاب األعيان من لرشكة ملًكا الجريدة هذه تكون أن رأينا وقد البالد، يف
عن راضون بأنهم اإلنجليز من وغريه كرومر اللورد يصفهم كان الذين الحقيقية
من بها يقوم إنما لالحتالل املعارضة الحركة وأن مرص، حقوق عن ساكتون االحتالل،

األتراك! والباشوات األفندية كالشبان البالد يف حقيقية مصالح لهم ليس
سلطان وعمر محمود، محمد أصدقاءنا: «الكونتننتال» يف دعوت الغرض لهذا
وأبحاثنا حديثنا يف الحظنا وقد األمر، يف وتحدثنا الغفار، عبد ومحمود حجازي، وأحمد
قد االحتالل زوال عىل املساعدة يف فرنسا عىل يعقدونه املرصيون كان الذي األمل أن
،١٩٠٤ سنة أبريل يف عقد الذي وإنجلرتا فرنسا بني الودي باالتفاق أمره وانتهى تبدد
مرص يف اإلنجليزية السياسة مناوأة إىل ترمي االتفاق هذا قبل الفرنسية السياسة وكانت
الحني ذلك يف تعاني فرنسا وكانت النيل، وادي باحتالل دونها إنجلرتا فازت أن بعد
وبخاصة الدول تدخل إىل هناك إدارتها فشل يؤدي أن وخشيت مراكش، يف مصاعب

وإسبانيا. إنجلرتا
هي إنجلرتا وكانت اإلسبانية، املنطقة يف بمتاعبها مشغولة كانت إسبانيا ولكن
الثمن وكان حيادها، عىل تحصل أن فرنسا أرادت ولهذا منها، يخىش التي الدولة
الدولتان فعقدت مرص، شئون يف فرنسا حياد عىل إنجلرتا تحصل أن لذلك الطبيعي

عليه: نص ما وأهم االتفاق، هذا

السيايس، مرص نظام تغيري يف ترغب ال أنها اإلنجليزية الحكومة تعرتف أن
مرص يف إنجلرتا أعمال تعرقل ال أنها جانبها من الفرنسية الحكومة وتعرتف

أخرى. طريقة بأية أو الجالء موعد تحدد أن بسؤالها

حرية إلنجلرتا وتركت ملرص، اإلنجليزي باالحتالل فرنسا اعرتفت أخرى وبعبارة
يف املرصيني أمل انهار أن ذلك نتيجة من وكان املرصية، الشئون يف لها كان مما أكثر
وأن املرصية، املسألة يف دولة أية عىل وال عليها، االعتماد يمكن ال أنه وتحققوا فرنسا،

واالستقالل. بالحرية املطالبة يف نفسها عىل تعتمد أن مرص عىل
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«الجريدة» تأليفرشكة

وعينا عليها، نسري التي الخطة ووضعنا املوقف، هذا يف املجتمعني نحن الرأي تبادلنا
بالوكالة وال الخديو، برساي متصلة غري مستقلة حرة جريدة عليها تقوم التي املبادئ
بيت يف وألفنا البالد، أعيان من ومعارفنا أصدقائنا إقناع يف نسعى وأخذنا الربيطانية،
ملدة لتحريرها ورئيًسا لها مديًرا أنا وانتخبت «الجريدة»، رشكة سليمان باشا محمود

سنوات. عرش
الكبري. الرازق عبد باشا حسن ووكيلها سليمان، باشا محمود الرشكة رئيس وكان
بأننا تتهمنا عباس بالخديو املتصلة الجرائد أخذت الرشكة هذه تأليف وبعد
ألنه االتهام؛ هذا يف عذر لهم كان وقد الخديو، ضد نمالئهم وأننا باإلنجليز، متصلون
املرصيني املوظفني كبار من طائفة — األعيان عدا — «الجريدة» يف رشكائنا بني كان
باشا زغلول فتحي أحمد هؤالء ومن الحكومة، عىل اإلنجليز فيه سيطر الذي الوقت يف
ثروت الخالق وعبد باالستئناف، املستشار باشا عفيفي وأحمد مرص، محكمة رئيس

العدل. وزارة يف الكبري األثر وصاحب املراقبة لجنة عضو باشا
«خيال باسم عوض حافظ وقتئذ يصدرها جريدة هناك كانت أن الطريف ومن

فيها: جاء شوقي أحمد إىل بعضهم ينسبها أبياتًا فنرشت الظل»

وك��ل��وه��ا! ل��ن��ا ف��ردوه «ل��ط��ف��ي» س��وى ن��رج��ي��ه م��ن «ال��ج��ري��دة» ف��ي م��ا

تأليف من أشهر ستة بعد ظهرت حتى بالجريدة عالقة التهمة هذه بقيت وقد
.١٩٠٧ سنة مارس ٩ يف الرشكاء

فيه: جاء ومبادئها، أغراضها تضمن بمقال افتتحتها وقد

إرشاد ومراميها الرصيح، االعتدال شعارها مرصية، صحيفة إال الجريدة ما
وإخالص بها، األخذ عىل والحض الصحيح، الرقي أسباب إىل املرصية األمة
وأعمال األفراد أعمال تنقد وأوىل، خري هو ما بتبيني واألمة للحكومة النصح
واألفراد للموظفني تعرض غري من الظن حسن أساسها تامة، بحرية الحكومة
وهو ينقسم، ال الذي الكل بجسم لها مساس ال التي وأعمالهم أشخاصهم يف

األمة.
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بني الفروق دائرة ضاقت إذا إال أمة الواحد الوطن أهل من يكون ال
األمة حالة يف املشابهات أظهر وإن بينهم، املشابهات دائرة واتسعت أفرادها
العام. بالرأي يسمونه ما وهذا األفراد بني الرأي يف التشابه هو السياسية

آراء» رءوسهم عدد «للناس قيل: كما الرأي، يف أشتات بطبائعهم والناس
يف التفكري عن غالبًا منهم كل ينرصف بالرقي، العهد الحديثة البالد يف وهم
يوم كل الصحف ترشدهم حتى الخاصة، حاجتهم تدبري إىل العامة األمور
ال كما العام الوجود بهذا وأن ا، عامٍّ وجوًدا الخاص وجودهم فوق لهم أن إىل

إلخ. … األفراد بعمل إليه يرقى أن يجب

غري صدورها عىل يميض كاد ما الجريدة، افتتاحيات أكتب أن عادتي من وكان
«األوبرا»، يف املشهورة خطبته فخطب مرص، يف كرومر اللورد مهمة انتهت حتى أيام،
عباس، بالخديو املتصلة الجرائد عن عنًفا يقل ال تعليًقا عليها «الجريدة» وعلقت
كما لإلنجليز، كانت التي الفعلية السلطة أعمال تنقد مبادئها وعىل طريقتها يف وسارت

عباس. الخديو سلطة الرشعية؛ السلطة أعمال تنقد
حالة عىل القارئ ليقف السلطتني هاتني عن بإيجاز أتحدث أن هنا يحسن وقد

الحني. ذلك يف كرومر واللورد الخديو من كل ومركز مرص،

عباس الخديو (3)

حقه، يف يترصف غريه يرى أن يحتمل ال اإلرادة قوي الثاني حلمي عباس الخديو كان
والعزة األدبية والشجاعة الشخصية القوة صفات أظهر املرصية الخديوية ويل فعندما
وعز دونه، باألمر واستئثارهم حقوقه يف ترصفهم اإلنجليز عىل فأنكر بامللوك، الالئقة
معاملة إياه معاملتهم من فنفر يختار، ما غري عىل باسمه يشء كل يصدر أن عليه
وقال الوطني، الشعور لذلك فتنبه بشدة، املسائل من كثري يف وعارض والده، له املغفور

باشا.» عيل محمد األكرب أبيه مجد لنفسه سيعيد األمري هذا «إن الناس:
أو «الوفاق» وزارات أكرب من هي باشا فهمي مصطفى وزارة أن رأى وقد
،١٨٩٣ سنة يناير ١٦ يف باشا فخري حسني وزارة ونصب فأسقطها، «االستسالم»،
الجديدة، الوزارة تنصيب يف وعارضت وأزبدت الترصف لهذا أرغت إنجلرتا ولكن
لم ذلك ولكن أيام! ثالثة غري الحكم يف تلبث فلم إسقاطها، عىل «الخديو» وأكرهت
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حتى الفرصة، حانت كلما الخالف سياسة يف فسار بحقه، املطالب األمري عزم من يفل
الحدود يف الخديو تفقده حينما «كتشنر» رأسه عىل وكان نظمه، بعض يف الجيش انتقد
املتمسك موقف سموه فوقف الرتضية وطلبت اإلنجليزية، الحكومة فغضبت املرصية،
رياض مصطفى برياسة الجديدة املرصية الوزارة ولكن جيشه، يف رأيه إبداء من بحقه
سموه شكر أن النتيجة فكانت إنجلرتا، مطالب إجابة إىل يومئذ اضطرت قد باشا

كتشنر! للرسدار ترضية الجيش
من اإلنجليز فأكثر ،١٨٩٤ سنة من الوفاق» «شبه سياسة جاءت ذلك وبعد
كلتاهما الدوبارة» و«قرص «عابدين» وأخذت النظارات، يف وموظفيهم مستشاريهم عدد
الحدود حادثة عىل وترتب األخرى، الجهة من املوظفني من إليهما يلجأ من تحمي
باشا توفيق السابق الخديو رضا عىل ترتبت التي للنتيجة مساوية نتيجة سبقها وما
أعقب ثم سكوت»، «مسرت خدمات عن باالستغناء القايض انتظار مجلس قرار بإلغاء
والحكومة املرصية الحكومة بني رشكة إدارته جعلت التي السودان اتفاقية إمضاء ذلك
يتقدموا أن عليهم يستحيل أنه إىل الحوادث، تلك إزاء فطنوا املرصيني ولكن اإلنجليزية،
فأخذ العامة، األعمال يف املحكومة األمة بمشاركة إال األمام إىل خطوة املدنية سبيل يف
اإلنجليز فحنق التدريج، طريق عن الدستور طلب برضورة يشعرون وكرباؤنا كتابنا
الذي لألمري مناوأتهم عىل يقترصوا ولم املطالب، هذه من — بالحرية إشادتهم رغم —
األمة من نالوا بل الشخصية، سلطته انتقاص يف سببًا معهم االتفاق يكون أن يريد ال
يتربمون املرصيني أن اإلنجليز رأى «العقبة» حادثة جاءت أن فلما بالتشهري، أيًضا
منهم ظنٍّا ١٩٠٦؛ سنة دنشواي حادثة بأحكام أليًما درًسا يعطوهم أن فأرادوا بهم،
وتقطع الدستور، يف آمالهم عن املرصيني ترصف — القرس سياسة — السياسة تلك أن
عىل جاءت النتيجة ولكن للدستور، األمة لرتشيح الكاتبني أقالم وتكرس الخاطبني، ألسنة
عىل موقوفة حياتها بأن اقتناًعا تزيد مرص جعلت الحادثة هذه فإن قدروا؛ مما العكس
فقلل به، وتشبثًا له طلبًا فازدادوا السيايس، مركزها به يسمح ما بقدر الدستور نيل
بسياسة عباس الخديو اسرتضاء إىل وجنحوا جانبهم، من وأالنوا حدتهم، من اإلنجليز

الوفاق.
بني أو — الفعلية والسلطة الرشعية السلطة بني السجال الحرب تلك أثناء ويف
— املرصية األمة يف الفعيل األثر له يكون أيهما عىل واختالفهما كرومر واللورد الخديو
يف وتؤدي الفريقني، من بها املعرتف غري شخصيتها تثبت السلطتني بني «األمة» قامت
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الحكمة طريق ذلك يف ملتزمة غالب، لكل متاًعا تكون ال حتى واجبها البالد سياسة
والسالم.

هوامش

أحمد صديقه مع اشرتك ملا أنه (باشا) فهمي العزيز عبد املرحوم مذكرات يف (1)
حبٍّا يحبه وكان يوم ذات والده جاءه ،١٩٠٦ سنة باملحاماة مًعا العمل يف السيد لطفي
يريد وأنه فدانًا، وخمسون أربعمائة مساحتها عزبة، رشاء يف شارع أنه وأخربه ا، جمٍّ
عىل تميزني أن أقبل ال كال، ألبيه: وقال لطفي، غضب ذلك فعند «لطفي» باسم كتابتها
والده فأكرب فال. وإال فذاك. ولهما، يل العقد يكون أن أردت فإن وسعيد، سالم أخوي:
طلبه. إجابة إال والده يسع ولم النبيلة، العاطفة وتلك الخلق، ذلك وأكربت الشعور، ذلك
أن تلك قصة؛ فلذلك والصحافة، بالسياسة العمل إىل املحاماة عن انرصافه سبب أما
لنيابة رئيًسا كان عندما ومقامه السيد لطفي يعرف كان الذي شعراوي عيل املرحوم
بعض أن وأنبأنا عزام»، «عم اسمه هرم رجل ومعه مكتبنا إىل يوم ذات جاء املنيا، مدينة
ويريد باملبلغ، واستئنافيٍّا ابتدائيٍّا عليه ُحكم وأنه كبري، بمبلغ سنًدا عليه زوروا الناس
القضية، لطفي فدرس النهائي، الحكم يف النظر بإعادة التماًسا لطفي له يعمل أن
بأن يعلم باشا شعراوي وألن لاللتماس، قانونيٍّا وجًها نجد فلم معه، أيًضا أنا ودرستها
أن أفهمهما أن بعد كارًها فقبل االلتماس، لطفي ليعمل عزام وعم هو ألح ظالم الحكم
ذات ولطفي أنا كنت أننا حدث االلتماس، املحكمة رفضت وملا له. وجه ال االلتماس هذا
وقال: قائًما، انتفض رآنا فحني الباب، عىل قاعًدا عزام عم فوجدنا املكتب، داخلني يوم
مبلغ بالفلوس يعني وهو ايه؟!» واعمل وخرستها، والقضية ودفعتها، الفلوس «بقى
أن السيد لطفي أخالق ومن أتعاب، كمقدم ملكتبنا دفعها قد كان التي جنيًها العرشين
سمع فلما مالية، مسألة يف فناقشه دمه، تعكر أن شئت إذا وأنك عنده، له قيمة ال املال
العرشين منها وأخرج الخزانة، وفتح املكتب، إىل بالدخول أرسع عزام عم عبارة لطفي
معه، يتلطف وأن للرجل، يعطيها أن املكتب كاتب سليمان محمد املرحوم وكلف جنيًها،
فلما ينجح، لن االلتماس أن إىل نبهناه وقد عندنا، أمانة كانت هذه نقوده إن له: فيقول
لطفي: يل قال املكتب من انرصافنا وعند له. لنردها ذمته عىل النقود هذه حفظنا ألح
وهجره القول فحش البعض من أسمع املحامني غرفة يف أنا املحاماة؟! هي هذه «هل
عزام. عم يمثلهم القضايا أصحاب أوالء هم وها وغلظة، جفاء القضاة بعض من وأجد
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ومن املحاماة!» تطليق عىل صممت ولذلك فيه. يعاش ال آخره، إىل أوله من فالوسط
«الجريدة». وتحرير بالسياسة، اشتغاله كان الحني ذلك
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التاريخ أمام كرومر لورد

كرومر اللورد أعمال (1)

بعد وذلك مرص، يف الربيطاني املعتمد كرومر اللورد استقال ١٩٠٧ سنة أوائل يف
سياسته أبرزت التي الحادثة تلك عام، نحو الشهرية دنشواي حادثة عىل مىض أن
وبالده قومه ملصلحة االستعمارية أعماله وأوضحت بشعة، بصورة للعالم االستبدادية
سبب إىل عزيت االستقالة هذه فإن ذلك ومع متمدنة، دولة مكانة مع تتفق ال بحالة
عاًما كرومر لورد بقي قد كان لو فإنه السبب هذا يكن ومهما صحته، ضعف هو آخر
استقالته يوم حتى رصف ألنه دولته؛ خدمة يف الذهبي عيده لَعيَّد منصبه يف واحًدا
«الجريدة» صحيفة من أصدرت ولقد الربيطانية، املصلحة خدمة يف عاًما وأربعني تسعة
بما السيايس ذلك أعمال فصلت ثم ترجمته، من ملعة فيه ذكرت ملحًقا الحني ذلك يف
واقتصادية، مالية أعمال قسمني: إىل مرص يف اللورد أعمال تنقسم فقلت: عليه، وما له

سياسية. وأعمال

واإلقتصاية املالية أعماله (2)

عضًوا عني إذ ١٨٧٧ سنة مرص يف تاريخها فيبتدئ االقتصادية املالية أعماله أما
يف االطالع وسعة النظر صدق من لدولته فأظهر املرصي، الدين صندوق يف إنجليزيٍّا
كالشاب واملدافع البنادق بني يُربى الذي إن القائلة: القاعدة أنساها ما املالية املسائل

السياسة. أو املالية إىل طبعه به يميل ال بارنج» «أفلن
ا عامٍّ مراقبًا تعيينه عىل والخديوية الربيطانية الحكومتان اتفقت ١٨٧٩ سنة ويف
صونًا املرصية؛ باملالية اهتمام أشد فرنسا مع تهتم كانت إنجلرتا ألن املرصية؛ للمالية
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السبيل مهدوا الذين جملة يف وكان كبرية، براعة فأظهر والفرنسيني، اإلنجليز ألموال
أن وقبل فائدتها، مع أموالهم األوربيني للدائنني ضمن الذي التصفية1 قانون إلصدار
عضًوا حكومته فعينته شديًدا ارتباًكا ارتبكت الهند مالية أن حدث القانون ذلك يصدر

به. ثقة حكومته زاد ما إال يفعل لم وهناك الهندي، املجلس يف ماليٍّا
تجد لم املرصي، القطر يف إنجلرتا معتمد مالت إدوارد السري يغادر أن تقرر وملا
السري اسمه يزال ال (وكان كرومر لورد من بمنصبه أخلق رجًال الربيطانية الحكومة
فيه كان املرصية املالية يف للنظر ١٨٨٤ سنة لندرة مؤتمر اجتمع وملا بارنج)، أفلن
قبل مرص يف اإلصالح يمكن ال إنه عاقل: كل مثل يقول وكان الرأي، محرتم مندوبًا
زادت إذا إال األساس ذلك عىل املالية تقوم وال متني، أساس عىل فيها املالية تقوم أن
األخص، عىل الري أحوال تحسنت إذا إال مواردها تزيد وال أوربا، بها ووثقت مواردها
األخرى املوارد وأما إنباته، عىل تقدر ما كل الخريات من تنبت مرص أرض فأصبحت
املقام يف تأتي فإنها الدخل مصادر وسائر والبوستة، الحديدية والسكك كالجمارك
منه جزءًا خص قرض عقد عىل حملها حتى الدول لدى جهده كل أفرغ ولذلك الثاني،

بالري.
وكان جنيه) ١١٤١٥٠٠٠) الحكومة دخل صار حتى ١٨٩٩ سنة جاء إن وما
النفقات أن غري الرضائب، تخفيف عىل املساعدة يف زاد املالية، يف التحسن زاد كلما

املرشوعات. ونفقات الديون فوائد بسبب طائلة كانت
الدين، صندوق أولهما: منهما؛ ويشكو يؤملانه مرشوعان كرومر لورد لدى وكان
السنية كالدائرة بالديون التصفية قانون قيده ما بتخصيص متعلق وهو والثاني:
هذين من للخالص وسيلة يجد فلم الحديدية، السكك دخل نصف ونحو والدومني
االتفاق، هذا إىل مال إدوارد امللك أن وحدث أوًال، فرنسا مع االتفاق سوى املرشوعني
حديثه يف أخريًا ذكر كما استطاع، بما وأيده الفرصة، كرومر فاغتنم حكومته، إىل وحببه

الطان. مراسيل مع
يف مراًرا الدين صندوق من الشكوى عىل كرومر لورد حمل الذي السبب أما
األموال من املرصية الحكومة تطلبه ما كل يقدم يكن لم الصندوق أن فهو تقاريره،
تأييًدا وأيده األهيل، البنك بتأسيس أذن ملا كرومر لورد إن وقيل: لإلصالح، الالزمة
األمل هذا نرى أوالء نحن وها الدين، صندوق مقام يوًما يقوم أن يؤمل كان معروًفا

يتحقق. أن يوشك
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اللورد فيه فكر ما أول كان وإنجلرتا فرنسا بني 2١٩٠٤ سنة الودي االتفاق تم وملا
ثم عليها، عرضها التي بالرشوط فرنسا فرضيت الدين، صندوق عرى حل كرومر

الصندوق. ذاك يف أعضاء لها التي األخرى الدول وافقت
فلم االتفاق، ذلك بفضل املالية الوجهة من عظيمة راحة يف كرومر لورد بات ولقد
فعلت كما تشاكسه وال الدين، تحويل مسألة يف عاكست كما تعاكسه فرنسا يرى يعد
اضطر السودان، لحملة الدين صندوق من جنيه مليون نصف أخذت حني روسيا مع
ماليٍّا فوًزا فاز كرومر لورد أن يف أحد يشك وال املختلطة، املحكمة من بحكم رده إىل
مع فاز كما االتفاق، ذلك يف املرصية باملالية املتعلقة املواد من أراده ما بإدخال عظيًما
يف عقبة أقل تقيم ال «بأنها فيه: لهم التعهد عىل فرنسا بحمل سياسيٍّا فوًزا حكومته

غريه». أو للجالء موعد تعيني بطلب كان سواء بمرص إنجلرتا سبيل
الفالحني، عواتق عن الفاحش الربا أثقال يرفع أن أيًضا، املالية سياسته من وكان
بأن األهيل وللبنك املرصية للحكومة ونصح األهيل البنك إنشاء بعد الزراعي البنك فأنشأ
هذا فأنشئ املعاش، سبيل عليهم تسهل صغرية مبالغ للفالحني يقدم حتى يساعداه
جنيه ٥٠٠ إىل جنيهات عرشة من الفالحني يسلف أن قانونه مواد من وجعل البنك،
محل هنا ليس أمور بعض يف املذكور البنك ينتقد بعضهم أن غري املائة، يف ٩ بفائده

إيرادها.
السياسة تلك بفضل مرص إليها وصلت التي النتيجة ينكر أن أحد وسع يف وليس
ينظر عاقل كل فإن املرصوفات، بعض يف معينة تفاصيل ينتقد بعضهم كان وإذا املالية،
االقتصاديني خرية من كرومر لورد بأن يحكم السياسة، تلك إىل صادقة شاملة نظرة
وكم اليوم، إىل ١٨٨٣ سنة منذ املزروعة األرض مساحة زادت فكم املاليني، وأكابر
تعظم أن بعجيب فليس سياسته، بفضل البناء وأرض الزراعية األرض قيمة زادت
الحالة يف آرائه خالصة أما حجة، كلمته يعدون صاروا حتى باللورد األوربيني ثقة
يجدر أنه غري راسخٍة، قواعَد عىل قائم االقتصادي النجاح هذا أن فهي الحارضة،
ويفحصوا، يدققوا أن قبل الرشكات إحدى عىل اإلقبال يف يتهوروا أال وغريهم باملرصيني

األركان. قوية القواعد ثابتة كانت إذا يعلموا حتى ويستشريوا
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السياسية أعماله (3)

األناة طويل الصدر، رحب النظر بعيد محنك سيايس أنه كرومر لورد عىل أحد ينكر ال
فيها رصف التي العسكرية أثر من تخلو ال سياسته أن غري سيايس، كل عىل يجب كما
عديدة سنوات يبقى أمره، عىل اإلرصار عظيم مطلبه، يف املراس شديد أنه نريد شبابه،
عىل يدلنا وال رأيه، لتأييد وبرهانًا حجة سانحة كل من ويتخذ واحدة، غاية إىل يسعى
الحوادث تلك من اتخذنا ولو اليوم، إىل ١٨٨٤ منذ جرت التي الحوادث مثل كله هذا
يجاهد كان أنه كيف فانظر خطته، عىل كافيًا برهانًا لكانت مثًال، فقط الجالء مسألة
وادي يف دولته قدم إلرساخ جديدة وسيلة زمن كل يف يستنبط حتى متواصًال جهاًدا
أريقت التي اإلنجليزية الدماء يستنجد ساعة كل يف وكان السودان، حملة فسري النيل،
األحرار كبار رأيه إىل استمال حتى الجالء، كلمة يلفظ أن إنجليزي كل عىل درمان أم يف
النسدون، لورد إليه واستمال سالربي، لورد أيده كما روزبري، لورد فأيده واملحافظني،
املسألة يف قرره ملا حارًسا الربيطاني األسطول وبات جراي، إدوارد سري استمال كما
أقىص بلغت ولو سياسة، عليه تستنكر أو طلبًا، له ترد حكومته رأينا فما املرصية،

بسياسته: العظمى الثقة لتلك واحًدا مثًال هنا للقارئ نورد وإننا الرشه، درجات
خلًفا باشا فخري حسني تعيني عىل عباس الخديو وبني بينه الخالف وقع ملا
اعرتاًضا واعرتض عابدين، إىل كرومر لورد ذهب ،١٨٩٣ سنة باشا فهمي ملصطفى
خطًرا، األمر يجعل رأيه عىل إرصاره أن للخديو وأظهر باشا، فخري تعيني عىل شديًدا

قوله.3 يؤيد الخارجية ناظر روزبري اللورد من تلغراًفا له وأبرز
يستشعر الحادث، هذا يف املساعدة هذه مثل حكومته من يجد سياسيٍّا معتمًدا فإن
أراد وإذا كرومر؟! كاللورد عسكري برجل فكيف حزم، بال يكن وإن حزًما نفسه من
يف كرومر لورد آراء من رأي لكل اإلنجليزية الحكومة تقديس عىل آخر برهانًا املطالع
إنجلرتا بني الحرب نار ترضم كادت التي فاشودة4 حادثة فليذكر املرصية، املسائل
من احتله الذي الجزء من ورجاله مرشان كولونيل وطرد الحادثة تلك وما وفرنسا،
تلك بعد وإنجلرتا فرنسا بني عقد الذي االتفاق وما كرومر، لسياسة تاييًدا إال السودان
أكرب التفاق تمهيًدا أيًضا؛ كرومر لورد رأي عىل بناء إال السودان مناطق عىل الحادثة

الدولتني. بني التباعد ذلك بعد التقرب سبيل يف أوسع وخطوة
املالية املسألة من اللورد اسرتاح ،١٩٠٤ سنة اتفاق أي االتفاق، ذاك عقد وملا
املسألة إىل التفت ثم السياسية، املعارضة من دولته اسرتاحت كما القطر، هذا يف الدولية
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الطريقة تغيري وجوب عن طويًال فصًال بعام استقالته قبل فكتب القانونية، الدولية
الناس عليه أطلع املوضوع، هذا يف ضافيًا فصًال نرش ثم األجنبية، االمتيازات يف القديمة
الدين صندوق عىل كحمالته متتابعة االمتيازات طريقة عىل حمالته فكانت … وقتئذ

مراده. ينال أن قبل
لرجال خطبة كل فإن الباب، هذا يف اإلسهاب زيادة إىل حاجة من بنا وليس
السياسية، آثاره من أثر وكل كرومر، لورد تقارير من تقرير وكل اإلنجليزية، الحكومة
كوصية األخري تقريره كان ولقد الراحل، الشيخ اتبعها التي السياسة تلك حقيقة يظهر
الحماية ببسط دولته ينصح ال الوصية تلك ويف الوادي، هذا عن رحيله قبل سياسية
يف تعهدت إنجلرتا أن مع السياسية الحالة يف بتغري يقيض بسطها ألن اآلن؛ مرص عىل
بأن فرنسا تعهدت كما الحالة، تلك من شيئًا تغري ال بأنها الفرنيس، اإلنجليزي االتفاق

املرصي. القطر يف إنجلرتا يد تطلق

السياسة تلك نتيجة

كلها؟ السياسة تلك نتيجة هي فما
وأما عليه، الثناء سوى الناظر يسع فال إنجليزي بعني إليه نظرنا إذا أننا نتيجتها
يمكننا فال وطنه، مصلحة إىل بها ينظر أن املرصي عىل يجب التي بالعني إليه نظرنا إذا
حياة من مرص حرم فإنه مرص، يف السيايس عمله عىل الثناء من شيئًا له نصوغ أن
وسع اللورد بأن االعرتاف سوى نستطيع ال كنا وإذا حية، أمة كل إليها تطمح سياسية
موظفي مع العكس كل العكس فعل أنه ننكر أن يمكننا فال الشخصية، الحرية نطاق
املوظفني أيدي يف وألقاها ونفوذهم، وسلطتهم حريتهم فنزع املرصيني من الحكومة
وال الحكومة، وظائف من ينفرون املرصيني الشبان أذكياء من كثري فبات اإلنجليز،
أن نظن وال ومستخدمني، موظفني إىل الحكومة احتياج شدة من كله هذا عىل أدل
معاملة وسوء الناقص، التعليم نتيجة إال تقريرة يف اللورد يذكرها التي الكفاءة قلة
موافقة الصالح التعليم خذالن يرى كان وربما الحكومة، يف واملستخدمني املوظفني
كل قبل دولتة مصلحة إىل أمر كل يف ينظر كان اللورد ألن العظمى؛ بريطانيا ملصلحة

وطنه. عىل الغيور الوطني سنة يشء؛
القطر يف لها التعصب وجود وعن اإلسالمية الوحدة عن كالمه الطراز هذا ملن وإنه
تريد الربيطانية، املصلحة ولكن اإلطالق، عىل أثر فيه له ليس التعصب أن مع املرصي،
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وكل خطوة وكل اتفاق، وكل عمل كل أيًضا الطراز هذا ومن مخيًفا، هائًال تمثله أن
العظيم. اإلنجليزي السيايس لذلك حركة

حصل التي الفوائد من أكثر عىل لدولته يحصل أن اللورد وسع يف كان وربما
بأنه نفسه وصف الذين املرصيني والء كسب يف أيًضا همته رصف أنه لو عليها،
عن ودفع لألمة، مفيًدا منتًجا تجعله قواعَد العام للتعليم وضع أنه ولو صديقهم،
ورشحهم املرصيني، أكفاء عىل اإلصالح يف واعتمد يناهضها، كان من العمومية املعارف
من قال بما الصميمة املرصية الجنسية محو عن ورغب اإلدارة، حسن إىل العمل بحرية

ملرص. دولية جنسية إنشاء
من ثناء ولشخصه املرصية، األمة صداقة لدولته يكسب كان بذلك أنه شك ال
واملساواة الحق واحرتام الشخصية الحرية نمو عىل لعمله عليه ثناءهم يعادل املرصيني

األمة. طبقات بني

اإلنجليزية خصائصالسياسة (4)

من يتألف متضامنة متماسكة قوى عدة باألوىل أو خصائص عدة اإلنجليزية للسياسة
تنقل ال أنها املميزات تلك وإحدى العالم، خمس عىل تحكم التي السياسة تلك مجموعها
القاهرة الدواعي قضت إذا إال بلد، يف معتمًدا وال مستعمرة يف حاكًما وال دولة يف سفريًا
العاصمة يف يقيم الكبري السيايس هذا فإن القاهرة؛ يف معتمدها كرومر للورد حدث كما
ألن مقدرته؛ إظهار من تمكن ملا إقامته طول ولوال عاًما، وعرشين بضعة منذ املرصية
مراتب أعىل إىل الصعود من بها يتمكن التي أفكاره سلسلة السيايس عىل يقطع النقل

العالء.
قواها، بكل له دولتة ومساعدة الشخصية، مقدرته بثالث: كبريًا كان كرومر فلورد
لورد أعمال إىل شاملة نظرة يرسل من وكان مرص، يف له انفسح الذي الوقت وسعة
السياسة يف املزية تلك أن يجد الوادي، هذا يف لدولته معتمًدا تعيينه منذ كرومر
فحلقة، حلقة أعماله سلسلة إتمام من مكنته ألنها مساعدٍة؛ أعظَم ساعدته اإلنجليزية
الصرب، حبل طويل النظر، مرمى بعيد بأنه األحباب قبل الخصوم له يشهد كان والرجل
عينيه، نصب وضعه الذي للغرض وتوطئة بعده، يأتي ملا تمهيًدا يأتيه عمل كل فكان
عىل الحملة استئناف ليُبقي إال االحتالل عهد أوائل يف السودان ترك عىل وافق فما
اإلنجليزية القدم توطيد لزيادة بها يتوصل االحتالل يدي بني جديدة وسيلة السودان
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القائد بسري علم حني ١٨٩٥ سنة الفرصة تلك له عرضت وقد املوافقة، الفرصة عند
السوداني االتفاق من فاشودة بعد عقد وما املرصي، السودان نحو مارشان الفرنيس
الحادثة تلك بعد الفرنسيني نفوس يف االستياء آثار من بقي ما ليزيل إال فرنسا مع
من حكومته يد وإطالق القطر، داخل املالية يف االحتالل يد إلطالق السبيل ويمهد
سائر بموافقة ثم فرنسا، مع ١٩٠٤ سنة باتفاق أراد ما له فكان السياسية، الوجهة
الساعة تلك من فتزعزع بمرص، يتعلق ما عىل الدين صندوق يف الشأن صاحبات الدول

الصندوق. هذا أساس
نفسه: يف قال بل فقط، بمزاياه اكتفاء االتفاق ذاك يف املساعدة يمني اللورد مد وما
آخر ملرشوع جديًدا تمهيًدا نجعله ثم واملادية، السياسية املزايا من يقدمه ما نغنم نحن
بريطانية، قبضة يف الترشيعية السلطة وحرص مرص، يف االمتيازات تلك تغري هو عظيم
وباريس. لندن بني موجوًدا الودي االتفاق دام ما املستحيل باألمر املراد هذا نيل وما

هوامش

املرصية الديون تصفية أي — للتصفية لجنة ألفت ١٨٧٩ سنة أبريل يف (1)
.١٨٧٩ سنة يوليو ١٧ يف التصفية قانون وصدر — ألوربا

يف تلك صاحبتها، يد منهما كل تطلق بأن وإنجلرتا فرنسا بني عقد اتفاق (2)
مرص. يف وهذه أفريقية، شمال

وعني ،١٨٩٣ سنة يناير يف فهمي باشا مصطفى وزراة عباس الخديو أسقط (3)
غري من ذلك فعل الرشعية، سلطته يحقق أن بذلك وأرد للوزارة، رئيًسا باشا فخري
حكومته، رأي يعرف أن قبل الجديدة، بالوزارة االعرتاف عن كرومر فامتنع كرومر، علم
الوزراة. رئيس باشا رياض وعني باشا، فخري تعيني عن الخديو عدل بأن األمر وانتهى
مارشان الكولونيل احتل إذ ١٨٩٨؛ سنة أكتوبر يف فاشودة حادثة وقعت (4)
حقوق ملرص وإن للسودان، تابع إنه اإلنجليز: قال جزءًا الفرنسية الجنود من بفرقة
حرب ورائه من تقوم كادت مبلًغا وفرنسا بريطانيا بني النزاع بلغ وقد عليه، السيادة

الدولتني. بني
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كرومر اللورد رديعىل

كرومر اللورد رأي يف املرصيون

أعمال من به قام وما وأفكاره آرائه عن تقريًرا نرش كرومر اللورد استقالة إثر عىل
كما وأفكارهم، وأخالقهم املرصيني طبيعة التقرير هذا تناول وقد املرصي، القطر يف
يف املرصيني بعض خواطر يف تجول كانت التي اإلسالمية الجامعة نحو ميولهم تناول
أخطاء من التقرير هذا حواه ما عىل بالرد ١٩٠٧ سنة مايو يف قمت وقد الحني، ذلك

التالية: الصفحات يف الرد هذا ألخص وإني وادِّعاءات،
الثابتة األخالق جهة من العموم عىل الرشقي قيمة عن نبحث أن موضوعنا من ليس
شئونه لتدبري السياسية كفاءته جهة من وال األخالق، تلك يف املدني التطوير وآثار
بالد من اليابان أن جهة من وال التمدن، يف الرشق تاريخ جهة من وال نفسه، وحكم
إىل نتعرض ولكنا معرفتها، بعدم معتذًرا تقريره يف كرومر اللورد استثناها كما الرشق
املوضوع هذا بها صدر التي األلفاظ القليلة املعاني الكثرية املبهمة الجملة تلك تفسري

اللورد. تقرير يف
يعلمون بأهله االختالط وحاولوا الرشق يف أقاموا الذين «إن سايس: األستاذ قال
املحقق ومن الرشقي، مع النظر يف يتحد أن األوربي عىل مطلًقا يستحيل أنه العلم حق
أو عاجًال — وقت يأتي ولكنه يتفاهمان والرشقي هو أنه يظن األمر بادئ األوربي أن
ذي إنسان أمام ويجده نائم، حلم كان ذلك أن فجأة يحس نفسه األوربي يرى — آجًال

زحل!» سكان من ليظنه حتى باملرة؛ غريبة عقلية ملكات
عىل ال يعرفهم الذين الرشقيني عىل به ويحكم كرومر، اللورد يدين الرأي وبهذا

والصينيني. اليابانيني
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والغربي الرشقي األخوين: أن إىل منرصًفا قوله كان إذا سايس األستاذ صدق
أو األدبية، املنفعة عىل املادية املنفعة بتفضيل يتعلق فيما ا جدٍّ النظر يف مختلفان
املجازات، برضوب اململوءة ولغاته تمدنه، وأطوار بذكائة الرشقي إن أخرى بعبارة
يف العريقة الدينية التقاليد من ألفه وما أوطانه، وطبيعة االضطرابات، القليل ووجوه
إىل بطبعه يميل يجعله ذلك كل الزهادة؛ تفضيل فيها الغالب أسالفه ومواعظ نفسه
يف األول املقام الديني واإلخالص والوفاء والكرم كاإلحسان األدبية للفضائل يجعل أن
أخالقة سهولة يف يكون قد الرشقي فعيب املادية، املنافع عىل ويفضلها الدنيا، حياته
املقتيض بالذكاء لهم يشهد الذين آسيا سكان أرسطو به وصف كما انقياده، وسالسة
وال حكوماتهم، يف االستبداد طبائع تأصل ينتجه ما عليهم عاب ولكنه اإلنتاج، صحة
أنه خصوًصا الفضائل، تلك إىل اإلشارة بقوله أراد أنه اللورد تقرير عىل املطلع يظن
أنه يرى التقرير من املوضوع هذا عىل يطلع الذي ولكن الرشقي، مدح مقام يف ليس

مسألتني: بيان يريد
مقاصدهم معرفة يصعب أنه حد إىل منتجة غري عقيمة املرصيني أفكار أن أوالهما:
القاعدة: هذه تطبيق عن بعيدة أفكارهم أن هو دليًال ذلك عىل وأقام السياسية، وآمالهم
االحتالل نتائج عن الرضا يف الرغبة له يظهر بعضهم ألن الوسيلة»؛ يبِغ املطلب يبِغ «من
املاء، لتقسيم إنجليزي مهندس تعيني إليه طلب أحدهم وأن االحتالل، عن الرضا دون
التي األشياء لذكر هنا نتعرض وال قضية، يف للفصل إنجليزيٍّا قاضيًا طلب وبعضهم
عىل تؤخذ طلباتهم أن فرض عىل — الطلبات هذه مثل عىل األشخاص هؤالء حملت
وغاية باملوظفني، الخاص الفصل إىل البحث هذا نرجئ بل — جميًعا املرصيني شعور

الوسيلة». يبغ املطلب يبغ «من القاعدة مناقشة هو هنا نورده ما
الخديوية سلطة وتأييد الثورة إطفاء بعلة مرص يف اإلنجليزي االحتالل وجد
األمة شئون إصالح إىل العلة تدرجت ثم األوربية، املصالح عىل واملحافظة املرصية
كسبوها التي حقوقهم عىل اإلنجليز وليأمن بنفسها، نفسها لتحكم وإعدادها املرصية

االحتالل. عنها ينرصف ثم مرص، يف
تؤيد الحسية الظاهرة االحتالل أعمال وكانت االحتالل، غرض هو هذا كان متى
جاء ألجله الذي باإلصالح (أي بالنتائج يرىض الذي املرصي فيكون الغرض، هذا

حقيقة. النظر عقيم إنسان هو باالحتالل يرىض وال االحتالل)
وجوده علة أن بالحس له يثبت لم االحتالل أن العني رأي املرصي رأى وقد أما
االحتالل من الغرض بني رأى بل بنفسها، نفسها تحكم ألن مرص تأهيل هو مرص يف
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املرصي أن حد إىل األمر عليه فأشكل بعيًدا بونًا مرص يف االحتالل أعمال من كثري وبني
من غرض مرص يف األمور عىل حكمه يشوب ال الذي والرتوي، التدبر الكثري املنصف
مقصًدا لالحتالل أن روعه يف يقع عمله وبني االحتالل علة بني طابق كلما يكاد األهواء،
بنتائِج ريض إذا معذور هذا مثل أن يف شك وال اإلنجليز، الساسة يقول ما غري خفيٍّا

العقول. عىل منه املقصود أشكل الذي االحتالل دون االحتالل

االحتالل نرشها التي الشخصية للحرية الحكومة احرتام رأى حني آماله املرصي برش
بعد االحتالل رأى أن يلبث لم ولكنه النافعة، باألعمال والقيام وغريها، السخرة وإلغاء
والخديوية هو يقتسم أوًال فأخذ املعاند، بمظهر املواطن من كثري يف ظهر قد بقليل ذلك
السلطتني بني املعاندة هذه بمقتىض أيًضا الناس فأخذ وميولهم، الناس آراء املرصية
هي العامة املصلحة ألن الذاتية؛ مصلحته إليه االلتجاء يف يرى ما إىل كل يلتجئ أن
شخصية يضيع ذلك انتشار ألن اآلخر؛ دون الطرفني أحد إىل الناس يلتجئ أال يف
— ا) حقٍّ الطاعة سميت (إن — لألمري الطاعة إال لها حق ال كانت كما ويجعلها األمة،
أعمال من كثريًا يتخلل العناد يجعل أن طبعه من السلطتني تنازع أن أحد ينكر وال
أو مصالحهم إال يهمهم ال الذين من كثريًا قرب بالسلطة االحتالل ظفر كلما كلتيهما؛
الذي الحد هذا إىل بها فوصل األمريية املدارس يف العام التعليم إىل التفت ثم رواتبهم،
إىل مال ثم ندرتهم، بل األكفاء قلة تشكو نفسها الحكومة جعل والذي اليوم، نراه
من لغريهم الطاعة يف عملهم وانحرص منه، فجردهم الوطنيني للحكام الشخيص النفوذ
الحكم، يف له األمة بمشاركة يستبدله لم ثم مرءوسني، أم رؤساء أكانوا سواء اإلنجليز
لقد حتى بالذات، وأوربا إنجلرتا ملصلحة هو االحتالل أن أغلبهم أو املرصيون فاعتقد
مهما إنجلرتا إن فقال: االحتالل، يد عىل جرى الذي العدل فهمه تقدير يف بعضهم غال
الظلم. يف لها مصلحة ال أن ترى دامت ما تعدل أن إال يمكنها ال ملرص، نياتها كانت

ورش، خري من املشاهدة األعمال عىل فكره بنى إذا منتج غري املرصي يكون فهل
الفوائد، ببعض جاء قد االحتالل أن وهي الالزمة، نتيجتها األعمال هذه من واستنتج
يوجد األمة عىل خطر السياسية الحياة من األمة حرمان طريقة عىل تمشيه ولكن
القاعدة تطبيق أن النتيجة فتكون قدمنا، كما باالحتالل، الظن وسوء والقلق الضجر
الصعوبة من املطلب) (وهي فوائده وعىل الوسيلة) (وهو االحتالل وجود عىل املذكورة
منح يف يسعى أنه ملرص االحتالل أبان إذا إال تعسف غري من تطبيقها يمكن ال بحيث
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الحكومة أن منصف ينكر وال ذلك، عىل يعمل أنه واملؤمل بالتدريج، سياسية حياة مرص
تذليل يف ونجحت الفالحني، طبقات بني التعليم نرش بأمر األخرية السنني هذه يف اهتمت
منح ذلك إىل أضافت ولو البنات، تعليم طريق يف تقف كانت التي الصعوبات من كثري
يقيم ال وأنه مؤقت االحتالل بأن الناس القتنع العمل يف معها االشرتاك من شيئًا األمة
يبغ «من أن بحق القول ذلك بعد وألمكن بنفسها، نفسها لحكم مرص تصلح ريثما إال

الوسيلة». يبغ املطلب
إبهام، عىل إبهاًما االحتالل من زاد قد ألنه إغفاله؛ يصح ال آخر أمًرا هناك ولكنَّ
هي التي الخطبة تلك الوداع، حفلة يف األخرية خطبته يف كرومر اللورد ذكره ما وهو
وهو به، العالم إقناع يحاول الذي الخطر السيايس الغرض عىل معانيها أغلب يف منصبة
منها املرصيني وعىل الغنم، فيها لألوربيني يكون مختلطة أوربية مستعمرة مرص جعل
باق االحتالل بأن خطابه يف رصح أن األوربيني لدى الفكرة هذه قبول مهر فكان الغرم،
مع ولكن … الناس عىل جديد التباس الترصيح هذا يف فكان هللا، شاء ما إىل مرص يف
املرصية؛ السياسة يف جوهريٍّا تأثريًا يؤثر أن شأنه من ليس الترصيح هذا أن نرى ذلك

بعد. يحن لم فيه التفكري وقت ألن
طبيعة من تأت لم اإلنتاج يف املرصي الفكر صحة عدم أن القارئ يرى هذا ومن
االحتالل. من إنجلرتا مقاصد عىل الحكم إمكان من أتت بل له، مالزم عرض من وال له

اإلسالمية الجامعة هي: الثانية املسألة
يزالون ال الذين الناس بعض بخواطر أحيانًا تجول قد اإلسالمية الوحدة فكرة إن
تلك ولكن التدقيق، من بيشء العامة األمور يف والنظر بالسياسة االشتغال عن بعيدين
املرصيون رأى فكلما للحوادث، تبًعا وتختفي تظهر الخواطر، حيز عن تخرج لم الفكرة
استقاللها ميعاد يبعد أو مرص، بمصلحة يرض يشء عىل األوربية السياسة رجال اتفاق
البلقان واليات من غريها وبني مرص بني قارنوا األبد، إىل االحتالل استمرار يفيد أو
تساعد ال أوربا وأن إسالمية، أمة أنها مرص ذنب أن ذلك من واستنتجوا استقلت، التي
هذه أوربا يف كما وحدة للمسلمني كان لو بعضهم فتمنى املسيحية، األمم إال الرشق يف
واليات أمر يف التداخل عىل ألوربا الحامل كانت وأنها وجودها، يتخيلون التي الوحدة
مسيحية جامعة كلمة اللغة يف يوجد أنه نعرف ال ونحن ذلك نقول وأرمينية، البلقان

«بانيسالمزم». إسالمية جامعة كلمة خلقت كما «بانيكريستيانزم»
ما تخلق السياسة ولكن العالم، يف وجوًدا لكلتيهما يرون ال املرصيني عقالء أن عىل
إىل تؤدي أن عن بعيدة كهذه، ساذجة فكرة من خيفة تتوجس أن ألوربا فليس تشاء،

40



كرومر اللورد عىل ردي

هؤالء يرى بل األوربيني، من املستعمرين قلق تسبب أن وال املرصيني، جهة من اعتداء
الرشق. يف األوربية السياسة مظاهر هو الساذج الخاطر هذا خلق الذي أن العقالء

املقاصد من مقصد أنها أو حقيقيٍّا، وجوًدا موجودة اإلسالمية الجامعة كون أما
إيجادها حوول لو أنه كما مطلًقا، عليه دليل ال فهذا لتحقيقها، املسلمون يسعى التي

طالبه. عىل باملرة ذلك الستحال
تناقصت فإذا املنافع، إال الناس بني يجمع يشء ال أنه البرش وطبائع التاريخ علمنا
يف وحدة أو الجنسية، يف قرابة ملجرد يجتمعا أن عليهما استحال قلبني بني املنافع
املؤمنني أمري خالفة يف أنفسهم عىل املسلمني انشقاق هو ذلك عىل مثال أبلغ وإن الدين،
اإلسالمية، الجامعة يف قرأنا ما أحسن إن ومأثور، مشهور هو مما طالب أبي بن عيل
وأبان ١٩٠٣ سنة كيمربدج جامعة يف ألقاها التي خطبته يف براون األستاذ ذكره ما هو
األستاذ قال فينا، يف التيمس مكاتب دماغ ابتدعها خرافة هي اإلسالمية الجامعة أن فيها

براون:

املثل عىل تنطبق بعبارة البانيسالمزم معنى تعريف السهل من ليس إنه
أحد استرشت إننى األسف ومع ودل» قل ما الكالم «خري املشهور العربي
يف تردد بال «بانيسالمزم» معنى فعرفني املوضوع، هذا يف املسلمني أصدقائي
التيمس مكاتب دماغ خلقها خرافة هي البانيسالمزم «أن وهي كلمات، بضع

فينا. يف

تعصبًا جعله قد أنه حد إىل مرص يف االحتالل عميد نفس يف األمر تجسيم وإن
من السياسيني نفوس إىل القلق بعث منه الغرض كان إذا إال باملرة، له محل ال للدين
وادعى اإلسالمي، الدين بأحكام التعريض إىل الغرض ذلك جره لقد حتى األوربيني،

الزمان. هذا يف تطبق أن إىل صالحة غري أنها
اإلسالمي، الدين الحرتام مراعاة يتوقاها؛ أن عادته من كان بترصيحات ذلك قال
للدين االحرتام كثري ألنه عادته؛ غري عىل نقول: املسلمني، شعور جرح من وتفاديًا
يف مستفيضة ترصيحاته وكل به، يتعلق بيشء عنه التعبري يف الحيطة كثري اإلسالمي،

:١٨٩٩ سنة يناير ٤ يف غوردون كلية يف خطبته يف قال فقد املعنى؛ هذا

الناس أشد من املسيحيني ورعاياها امللكة جاللة أن عليكم يخفى وال
عىل غريهم، دين احرتام وجوب يعرفون فهم ولذلك دينهم، بعروة استمساًكا

41



حياتي قصة

يف ملك أي حكم يظلل مما أكثر عدًدا املسلمني من يظلل جاللتها حكم أن
الخريات، الكثري حكمها تحت وسعادة هنية، عيشة يف ذلك مع وهم األرض،

إلخ. … االحرتام كل محرتمة الرشعية وعاداتهم موقر، دينهم

تمسكوا إذا إال حالهم تصلح ال املسلمني أن إىل يشري كان أنه عنه يؤثر وقد
يفيد ما ،١٩٠٦ سنة تقرير ويف ،١٩٠٥ سنة تقرير يف ذكر وقد الصحيح، بدينهم
كان منها خلص متى التي الدخائل من وتخليصه الدين بخدمة يقومون الذين امتداح
املرحوم اإلسالم فقيد بالذكر منهم وخص الحديث، التمدن يف الناس لحاجات موافًقا
نص للقارئ نورد املناسبة ولهذه عليكرة، كلية منشئ أحمد والسيد عبده، محمد الشيخ
فيه مشريًا ١٩٠١ سنة مايو شهر يف عليكرة كلية يف كرزون اللورد ألقاه الذي الخطاب

واملدنية: الفضل من للمسلمني بما واالعرتاف اإلسالمي، الدين فوائد إىل

وهو يسابقون، كيف تعلموا هم إذا غريهم يسابقوا أن للمسلمني يمكن نعم
والسلطان، السطوة للمسلمني فيها كان أيام يف الوقت هذا قبل مرة عرفوه ما
يؤلفون وأئمتهم وفالسفتهم الناس، بني بالعدل يحكمون قضاتهم وكان

النفيسة. الكتب

اإلسالمي الدين عىل للطعن التعرض عدم من خطته عن كرومر اللورد عدول وإن
بأن املتعلقة اآلراء يف كرزون اللورد مثل اإلنجليز ساسة لبعض ومخالفة صورة، بأي
الناس جعل ذلك كل الحارض، التمدن حاجات عن تعيق أن من أسمح اإلسالمية الرشيعة
وألوربا خصوًما، لإلنجليز — املرصيني يصور أن أراد اللورد أن عىل يجمعون يكادون
املرصية الجنسية محو عىل املوافقة بذلك لتسهل للرقي؛ قابلة غري أمة بصورة — عموًما
وعزا اإلسالمية، الجامعة تجسيم قصد لذلك عامني؛ منذ محوها يحاول التي الصميمة

عزا. ما لها

الديني التعصب

يف وجوًدا لها نظن وال مرص يف لها أثر ال اإلسالمية الجامعة أن القارئ رأى أن بعد
الرشق بني الجفاء تزيد أن شأنها من ليس العدم من الصفة هذه عىل وأنها مرص، غري
أعمالهم يسرت سرتًا يتخذونها األوربية السياسة لرجال ذريعة تصلح أن وال والغرب،
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التهمة تلك مناقشة إىل نتعرض أن املقام هذا يف ا جدٍّ املفيد من يكون قد الرشق، يف
وهي واملعلول، العلة رابطة أو النسب رابطة اإلسالمية بالجامعة يربطها التي الثانية

الديني. التعصب تهمة
يأمر كما األمة، أفراد بني واالئتالف والتعاضد بالتعاون يأمر اإلسالمي والدين
الصور عىل األخرى األديان أهل من له باملتحالفني خريًا ويويص واإلحسان، بالعدل
اإلفرنج عنه يعرب الذي الشائن التعصب مطلًقا مبادئه من وليس الفقه، يف املستفيضة

«بالفاناتيزم».
وجوه تختلف ومعاونة، حب االعتقاد وحدة بحكم بينهم يوجد الواحد الدين أهل
هذه وإن الدين، يف أفهامهم لهم تصورها التي العديدة الصور باختالف استعمالها
ونظن اللغة، وحدة أو العنرص وحدة تولدها التي الجاذبية تماثل الدينية الجاذبية
يقصدون ولكنهم ما، بوجه الجاذبية هذه «بالفاناتيزم» يوًما يقصدوا لم األوربيني أن
بهم والرتبص وحضارتهم، املسلمني بغري التحرش هو عدائيٍّا معنى الديني بالتعصب
املسلمني نفوس يف له أصل ال كما الدين، يف له أصل ال املعنى وهذا عليهم، يبقون فال
بالتعليم عقولهم ترقى أن يف يفكرون أخذوا أنهم أوربا أمام جنايتهم كل الذين
عىل تعمل قوة أو مبدأ كل السلمية الطرق بجميع يدفعوا وأن بالحرية، ونفوسهم
املدنية، الحياة يف غريهم ليسابقوا العقيل؛ الرقي من يشتهون ما وبني بينهم الحيلولة
هؤالء له يتجنى ما لهم يضمروا أن يمكن فكيف األوربيني، من اآلن يتعلمون وأنهم
أن دون منهم االستفادة دوام ألنفسهم وليسهلوا مدنية، كل عن ليبعدوهم عليهم؛
أوىل هم املسلمني وأن الوضع، مقلوب الصورة هذه عىل املسألة وجه أن أظن يفيدوهم،

يستطيعون. وال يريدون، ال ولكنهم بالتعصب، األوربيني يتهموا بأن
ومن بآثاره، إال بوجوده يحكم أن للمنصف يمكن ال شعور الديني التعصب
واملساكن املصالح يف مختلطني املسلمني مع يعيشون مرص يف األقباط أن املشاهد
الوظائف يف متشاركني املدارس، مقاعد عىل متجاورين واألعمال، املزارع يف متكاتفني
املعاملة بحسن الدين أمرهم قد الذين املسلمني أن بعيد زمان من يسمع ولم واملرافق،
يف الديني التعصب وجود يقتضيه بما يوًما أظهروا أو إخوانهم، عىل هائجهم هاج
الرومي أن أيًضا املشاهد ومن املصالح، يف االشرتاك زنده يقدح الذي الحقد من النفوس
الحكومة مراكز عن البعيدة قراها إحدى يدخل منفرًدا، مرص إىل الرزق طلب به يجيء
بتجارته يزال فال إليه، يأوي ملجأ مساكنها يف له فيفسحون أهلها كبار إىل فيتزلف
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مال ذا يصبح حتى آجل بثمن القيمة بأضعاف والجبن الزيتون بيع من الرابحة
هو إال الزمان من قليًال الحال هذه عىل يلبث وال الفاحش، بالربا الفالحني إىل يقرضه
لم هذا وكل بسطاء، عماًال فيها ويستخدمهم أرضهم ملكية ينزع البلد أهل ألغلب دائن
عديم التعصب هذا ألن إال ذلك أليس املوهوم، الديني التعصب ذلك نفوسهم يف يحرك

مرص؟ مسلمي نفوس يف األثر
دليلني؛ املرصيني بها اتهم التي الشنعاء التهمة هذه عىل كرومر اللورد أقام
اإلسكندرية، يف الهماميل حادثة بمناسبة ١٩٠٥ سنة عن تقريره يف مسطور أحدهما
اليوناني فطعن الجبن، من قطعة مشرتي عىل تشاجرا ويونانيٍّا مرصيٍّا أن فيها وكان
بغدارة آخر يوناني قتل أراد يونانيٍّا أن ذلك وأعقب عليه، فقىض بسكني طعنة املرصي
املسلمني فريق بعض وقال الفريقني، رعاع فاجتمع فمات، وطنيٍّا، وأصاب فأخطأه

النصارى». «اقتلوا
ميلهم يظهرون الناس بعض أو الجرائد بعض جعلت التي العقبة حادثة والثاني
يف املرصية التخوم تحديد عىل املرصية الحكومة وبني بينها الخالف بمناسبة تركيا إىل

الناحية. تلك
الناس أن الطبيعية األمور من ألن شيئًا؛ التعصب من تثبت فال األوىل الحادثة أما
الحني ذلك يف روتر روت وقد جنسهم، بني من كان إذا خصوًصا للمظلوم ينترصون
أن لوال بقتله األهايل فهمَّ فرنسيني، جنديني عىل الرصاص أطلق باريس يف روسيٍّا أن
للجنديني باريس يف األهايل انتصار بأن أحد يقل ولم أيديهم، من أنقذوه البوليس رجال
للقاتل وغريهم األروام وانتصار للقتيل، الوطنيني فانتصار الديني، التعصب سببه كان

املرصيني. عند الديني التعصب وجود تثبت ال التي الطبيعية األمور من هو
الصائحني هؤالء نية صحت فلو النصارى» «اقتلوا بعضهم: قول إال بعدئذ يبَق لم
ولكن بسوء، مسوهم ملا السوريني من أو املرصيني من مسيحيني وقابلوا الصيحة بهذه
نفوسهم يف كان فإن ذلك، نحو أو لإلفرنج مرادف الرعاع لغة يف النصارى لفظة

دينية. عصبية ال جنسية عصبية لكانت عصبية
التي الفكرية الحركة سبب إىل القارئ نظر نلفت أن بنا فيحسن العقبة، حادثة أما
باملرصيني الظن اإلنجليز أساء أن جرائها من كان العقبة، حادث إبان مرص يف جرت
باالحتالل الرتكي االحتالل استبدلوا لو ويودون بهم يتربمون هؤالء أن وافتكروا
هذا جر وقد للرتك، املرصيني من الديني التعصب هو التربم هذا مثار وأن اإلنجليزي،
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لهذه الحقيقي السبب عرفوا متى اإلنجليز أن نظن ولكنا مشئومٍة، نتائَج إىل الفهم
أكثر تسوءنا التي التهمة تلك بالتعصب، املرصيني تهمة عن يقلعون وأنصفوا، الحركة

ساءتهم. مما
هذه علة نلتمس أن أردنا فإذا ونظائرها، أشباهها عىل بقياسها األشياء علل نلتمس
بها نرجع أن بنا حسن العقبة حادث بمناسبة وجدت التي الحقيقية الفكرية الحركة
حادثة من أكثر الوجوه جميع من بها أشبه حادثة نجد وال الحوادث، من نظائرها إىل
ملصلحتها، املرصية الحكومة باسم العقبة عن الرتك يدفعون كانوا اإلنجليز فإن فاشودة؛
باسم فاشودة عن مارشان الضابط يدفعون كانوا كما اإلنجليزية، الحكومة ومصلحة
الرتك وبني اإلنجليز بني النزاع وكان أيًضا، وملصلحتهما واإلنجليزية املرصية الحكومتني
املرصية، الجنوبية الحدود عىل الفرنسيني وبني بينهم كان كما الرشقية الحدود عىل

فاشودة؟ لحادثة بالنسبة وقتئذ املرصيني ميل كان فماذا
إىل أو فرنسا إىل الناس اجتذاب إىل مجموعها يف تتجه أفكار حركة مرص يف كان

مصدره؟ وما الشعور؟ هذا جاء فكيف وجماعته؛ مارشان
االحتالل استبدال أوجب لفرنسا، دينيٍّا تعصبًا أيًضا النفوس يف مصدره كان هل

اإلنجليزي؟! باالحتالل الفرنيس
إدارة عن أبعدت متى األمة أن العمرانية الطبائع من ولكن ذاك، وال هذا ال
دونها، باملنفعة الستئثار عني منهم لها ظهر أو حكامها، مقاصد وجهلت حكومتها
تتربم أن إىل بها يدعو ذلك كل تستشار، أن غري من تهوى ال وما تهوى ما عىل وحملها
باب من واملقاطعة التربم يكون أجنبية كانت فإذا وطنية، حكومة كانت إذا بحكومتها

أوىل.
األمة فإن ،١٨٨٢ سنة العسكرية الثورة أوائل يف لألمة الفكرية الحركة ذلك ومثال
يتعدَّ لم هذا قلقها كان وإن الرشكيس الفعيل االحتالل ذلك من الخروج تحب قلقة كانت
فهل حقيقية، مشاركة وال ثابتة فكرة العسكرية الثورة يف لها تكن لم ألنه القلق؛ حد
تعصب عىل مرتتبًا العسكرية، قانون ومن الحكومة، حال من والضجر القلق هذا كان
املمكنة العلل كل استقرأنا فلو أيًضا؛ ذلك من يشء ال املسلمني؟ ضد املسلمني من ديني
وسنة فاشودة، حادثة بمناسبة ١٨٩٨ وسنة ١٨٨١ سنة يف األفكار حركة ولدت التي
يف العلة أن لوجدنا الغرض، عن خاليًا صحيًحا استقراءً العقبة حادثة بمناسبة ١٩٠٦

الحكم. من يشء يف إياها الحكومة إرشاك عدم من قلق وهي واحدة، ذلك كل
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الحركة تلك يصورون جاءوا — قصد سوء أو جهل عن — األغراض ذوي ولكن
املايض الصيف يف صورها قد وهو الديني، التعصب صورة يف االحتالل لعميد الفكرية

وآثاره. التعصب عن بعيدة هادئة واألمة ذلك، كل مزعجة؛ بصورة ألوربا
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السادس الفصل

عىل خرجتم فقالوا التام باالستقالل طالبنا
العايل الباب

والدستور االستقالل (1)

سنة ديسمرب ٢١ يف األمة» «حزب تألف أشهر ببضعة الجريدة صحيفة ظهور بعد
واملطالبة التام1 باالستقالل املطالبة رأسها يف مبادئ عدة منهاجه تضمن وقد ،١٩٠٧
املديريات؛ ومجلس القوانني، شورى مجلس اختصاص توسيع درجاته وأقل بالدستور،
سليمان محمود اختري وقد الشعب، سلطات فيه تتمثل نيابي مجلس إيجاد إىل تدرًجا
وكيلني باشا شعراوي وعيل الكبري، باشا الرازق عبد وحسن الحزب، لهذا رئيًسا باشا

ا. عامٍّ سكرتريًا أنا واْخِرتْت له،
ذريعة التام باالستقالل الحزب هذا مطالبة من الصحف بعض اتخذت وقد
ذلك يف مرص عىل السيادة صاحب العايل الباب عىل بالخروج واتهامة عليه، للتشنيع
يف شبهها أو كثرة لنا وكان طريقنا، يف ومضينا التهمة، لهذه نأبه لم ولكننا الحني،
بالدستور، واملطالبة االستبدادية الحكومة مهاجمة يف فأخذت القوانني، شورى مجلس
بتوسيع مرشوًعا الحكومة رئيس إىل باشا الرازق عبد وحسن باشا سليمان محمود وقدم
مرشوعنا، من سعًة أقل آخر مرشوًعا الحكومة فقدمت املديريات، مجالس اختصاص
من والتحرر األمة، إرادة تحقيق إىل للوصول الطريق هذه يف سارت أنها نا رسَّ وقد
واحد أصل من إال وجودها تستمد ال التي الحكومة تلك الشخصية، الحكومة سلطة
تلك حول يجتمع وما واالستبداد، والغلبة القهر عبادة القوى، عبادة البسالة، عبادة هو
أرسار للناس ففتح العلم، جاء وقد العامة، رءوس يف تتجسم التي األوهام من العبادة
هذا أمام العظماء وصار واإلكبار، اإلعجاب موضوع هو بذلك العالم وأصبح العالم
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املثابة بهذه فتجردوا واإلكبار، اإلعجاب ذلك من لهم نصيب ال وقوته الطبيعي العالم
بقي قد ذلك مع ولكنه املستبدة، املمالك إنشاء يف يستخدمونه كانوا الذي األصل عن
كثري يف كانت التي األوهام تلك القديمة، األوهام من قليل غري طرف الناس نفوس يف
أن غري من وأموالهم دمائهم يف يترصف واحد لشخص إلخضاعهم كافية األزمان من
الهيئات اختصاص بتوسيع ننادي كنا لذلك لرغباتهم، اإلصغاء أو أقوالهم لسماع ينزل
أو الشخصية الحكومة سلطة به تتقرر الذي الدستور عىل للحصول توصًال النيابية؛

الفرد. حكومة

املديرية ملجلس انتخابي (2)

فرشحت القوانني، شورى مجلس يف أعضائه مع أكون أن حزبي أراد ١٩٠٨ عام ويف
مجلس أعضاء ينتخبه كان الشورى مجلس عضو ألن الدقهلية؛ مديرية ملجلس نفيس
بعده الذي االنتخاب يف نفيس رشحت ثم االنتخاب، هذا يف أنجح فلم بينهم من املديرية
محكمة وألغت «برقني» بلدتي يف مقيًما لست بأني يفَّ طعن ولكن فنجحت، ١٩١١ سنة
وكان األوىل، من أكثر بأصوات فنجحت أخرى، مرة لالنتخاب فعدت االنتخاب الزقازيق
بالتليفون خاطبني يوم وذات انتخابي، يف الطعن إىل يرتاح — يقال فيما — الخديو
الطاعن مصطفى بك جاد عنده فوجدت بيته، يف الشاي إىل ودعاني باشا وهبي هللا عبد
ألبيك، صداقتي «إن هللا: رحمه يل فقال االنتخاب، شئون يف فتحادثنا انتخابي، يف
باشا وشكري ووالدك، أنت تأتي أن برشط الطعن عن أتنازل يجعالني لك وتقديري

املقبل.» الجمعة يوم «صدفة» قريتي يف عندي للغداء املدير
رغبته. إىل فأجبته

عىل حصل أن بعد أوربا، من هيكل حسني محمد الدكتور عاد الوقت ذلك ويف
األوىل، التعليم حالة عىل ألقف القرى من لكثري زيارة يف معي أخذته الدكتوراه، إجازة

فعلت. وقد املديرية، ملجلس تقريًرا بذلك وأقدم
عدد يف قلة فوجدنا القرى، إحدى يف بكتَّاب مررنا أننا هنا، يذكر ما طريف ومن

الدودة!» لتنقية األطفال رصفت أنك «أظن للشيخ: فقلت التالميذ،
للقرية، األربع الجهات يف الرشعي األذان أذنت ألني دودة؛ بلدنا يف «ليس فقال:

تعاىل.» هللا بإذن الدودة فامتنعت
املزارع! يف حولنا الدودة رائحة نشم وكنا هذا قال
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والنياشني الرتب بيع (3)

البسالة عبادة من وجودها تستمد — الفرد حكومة أو — الشخصية الحكومة إن قلت:
ليست الحكومة، هذه ظل يف األمة أبناء من الفرد أن هنا وأزيد واالستبداد، والغلبة
ال األفندي دام ما الحاكم، لشخص باإلضافة إال به معرتف رشف وال ظاهرة حياة له
يربق، قصب صدره كل الوسطى، القرون أبطال من بطل زي إىل العيد يوم زيه ينقلب
السيف وال يجرده، أن يستطيع ال سيًفا ذلك بعد ويحمل تلمع، نياشني عليه وتعلق
ال فإنه العيش وسعة األخالق، ورفعة املولد، رشف من له يكن فمهما يُجرد، أن صالح

نيشان. أو رتبة عىل حصل إذا إال رشيًفا يكون
تباع وصارت والنياشني، الرتب عىل الناس تهافت الوهمي الرشف هذا أجل من
يف يسعون سمارسة لها كان وقد ،١٩٠٨ سنة الصحف بها وتحدثت العهد، ذلك يف
البسالة أعمال من عمل عىل مكافأة ال تعطى وأصبحت الثمن، يدفع ملن عليها الحصول
لعمالء بل العامة، الخدمات من كربى خدمة عىل وال الجيش، رجال من يكون كما
املشرتي، من املقدم يأخذ السمسار وكان الترشيف، ألقاب يشرتون الذين السمارسة
الحال؛ هذه عن تسكت الوقت ذلك يف الحكومة وكانت املؤخر، يأخذ الترشيف تم فإذا
وتأرسهم وشهواتهم بأهوائهم تلعب فهي عنهم، برضاها يهتمون دائًما الناس لتجعل
فكانت الحديثة، الحكومات إىل ترسبت قد القديمة االستبدادية الحكومة عادة وتلك بها،
تتخلص أن الراقية الديمقراطية الحكومات عرفت وقد األوىل، االستبدادية اآلثار من أثًرا
الشعب يف خصوًصا األخالق يف املؤثرات أهم من الشعوب بعض يف تزال ما ولكنها منها،

املرصي.

الخالف وسياسة الوفاق سياسة (4)

بريطانيٍّا معتمًدا غورست الدون سري تعيني عىل عام مىض قد كان أيًضا ١٩٠٨ سنة يف
بعهد عرف وقد ،١٩٠٧ سنة أبريل يف منصبه اعتزل الذي كرومر للورد خلًفا مرص يف
سياسة محلها حلت أن بعد الثانية للمرة عادت التي السياسة وهي الوفاق، سياسة

كرومر. واللورد عباس الخديو بني الخالف
عىل مرص اإلنجليز دخل فقد توفيق؛ محمد الخديو عهد من الوفاق سياسة وتبدأ
من ضباطه صغريًا جيًشا به واستبدلوا املرصي، الجيش فألغوا وبينهم، بينه وفاق
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يرقوها أن من فبدًال الحربية، املدرسة يف الواسعة الحربية العلوم محوا ثم اإلنجليز،
ضباط تخريج عىل قرصوها وفرنسا إنجلرتا مدارس تخرج كما ضباًطا تخرج حتى
أخذوا ثم دائًما، مرءوًسا املرصي الضابط تجعل درجة يريدونها، أنفسهم هم بدرجة،
عىل الجيش يف الترصف هذا دل وقد اإلنجليز، ضباط كل العامل الجيش من يخرجون
والتسليم الوفاق نتائج إحدى كانت وتلك تقويتها، ال مرص إضعاف منه الغرض أن

يريدون. ما بعمل لإلنجليز
الجيش فألغوا نواب، ومجلس ثائًرا جيًشا فيها فوجدوا مرص اإلنجليز جاء لقد
فلم يبقوه أن حقهم وكان النواب، مجلس كذلك وألغوا غريه، به واستعاضوا الثائر
شورى مجلس ألفوا إنهم التسامح: وجه عىل نقول غريه، به يستعيضوا لم بل يفعلوا،
تعديل يف اإلنجليز يفكر ولم الوفاق، سياسة عهد كل فمىض بالزمان ليكرب ضئيًال؛
تتدرج أن ملرص كرهوا أنهم عىل يدل وذلك األمام، إىل به يسريوا حتى مواده من مادة

الدستوري. الحكم يف
شكل، بأي الحكومة لتقوية وعملوا لإلنسانية وقتئذ يعملوا لم اإلنجليز كان وإذا
الشخصية الحكومة يقووا أن الدستور حكومة أضعفوا حني أنهم ذلك مقتىض من فكان

أيًضا. هي أضعفوها بل يفعلوا لم ولكنهم الخديوية الحكومة أي
رفع باشا، فخري حسني سعادة وقتذاك، الحقانية ناظر أن ذلك عىل الشواهد ومن
وكان سكوت، مسرت القضائي املستشار عن النظارة باستغناء النظار مجلس إىل تقريًرا
استمرار عدم وقرر النظار مجلس فانعقد القبيل، بالوجه سياحته يف توفيق الخديو
النظار ملجلس أرسل الذي للخديو بذلك وأرسل الحقانية، يف مستشاًرا سكوت املسرت
ذلك إلغاء عىل كرومر اللورد أكرهه حتى قليل إال يكن فلم واالرتياح، باملوافقة تلغراًفا
من االستسالم وزيادة املرصيني النظار قلوب من الضعف تمكن ذلك عن ونتج القرار،
وكان يشاء، ما بها يفعل الربيطاني املعتمد يد يف كلها الحكومة ووقعت الخديو، جانب
األمة. وسلطة الحكومة سلطة ذلك يف سواء األهلية السلطة إضعاف ذلك من الغرض

األمة من أهلية سلطة كل إعدام شأنه من الذي الترصف هذا كل يجري كان
األمثلة وأكرب أيًضا، النحو هذا عىل مجراها يف تجري العالية والسياسة مًعا والحكومة
محمد الكبري الرجل معارضة من كان ما وكان وتركه، السودان عن التخيل ذلك عىل
ينجح لم ملا ولكنه بالتمجيد، اإلطالق عىل مرص وزراء أحق كان الذي باشا رشيف
اإلدارة يف رشكة أنه عىل فتح ثم السودان، فأخلت باشا نوبار وزارة وجاءت استقال،

تعرفون. كما وإنجلرتا مرص بني
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اإلنجليز من التقرب

بأن املرصيون آمن هيبتها، من األهلية والحكومة سلطتها من األمة جردت أن بعد
العمد وأخذ إنجليزي، برئيس يحتمي موظف كل وأخذ مصلحون، ال طامعون اإلنجليز
وقتيٍّا تقربًا اإلنجليز من بالتقرب املتناهية غري أعمالهم قضاء يف يستعينون واألعيان
طبيعته من التقرب هذا ولكن القاهر، القادر من الشخصية املصلحة قضاء إليه دعا
عن فنتج جديدة، مصلحة جاءت كلما يتجدد ثم املصلحة، تلك بانقضاء يزول أن
الصحيحة، الوطنية مفاصل وتراخي االستقالل فكرة يف عام فتور هذه الوفاق سياسة
لإلنجليز سيئ ترصف كل ينسب كان الذي بالخديو التعلق عن طبًعا النفوس وانرصفت
تمر فرصة تدع ال اإلنجليزية والجرائد كرومر اللورد وكان عليه، وإقراره عنه رضاه إىل

اإلطراء. بأبلغ وإطرائه الخديو عىل للثناء انتهزتها إال
١٨٨٧ سنة معاهدة فشلت منذ وضوًحا وزادت مرص، يف الوفاق سياسة بقيت وقد
لإلنجليز الغرم، مرص وعىل الغنم السياسة هذه يف لإلنجليز وكان الجالء، رشوط لتحديد
بوفاة األول عهدها وانتهى والخسارة، املذلة فيها وللمرصيني واملنفعة، السؤدد فيها
عىل الثاني حلمي عباس الخديو تولية منذ الخالف سياسة عهد وابتداء توفيق، الخديو
نوبار وزارة تنصيب عند عهده يف ثانية الوفاق سياسة تجددت ثم املرصية، األريكة
املبني الحقيقي الوفاق وبني بينه يكن لم األخري الوفاق هذا ولكن ،١٨٩٤ سنة باشا
االستسالم عىل مسببًا كان ألنه الظاهري؛ الطالء من شبه إال املتبادلة واملنفعة الثقة عىل
عن فانكشفت كرومر واللورد األمري سمو بني العالقة توترت أن يلبث لم ثم للقوة،
وتعيني مرص كرومر مبارحة بعد الوفاق سياسة تجددت ثم الحلقات، مستحكم جفاء
الربيطاني املعتمد تدخل أن السياسة هذه نتائج من وكان مكانه، غورست الدون السري
الرصفة. األهلية املصالح بعض إىل وامتد زاد ربما بل قبل، من عليه كان عما يقل لم

املطبوعات قانون (5)

الثورة إبان صدر قد كان الذي املطبوعات قانون بعث الحكومة أرادت ١٩٠٩ سنة يف
الصحفيون، وزمالئي أنا فحملت الرأي، حرية عىل القسوة بالغ قانون وهو العرابية،
القوانني شورى مجلس أعضاء بعض ألن نوفق؛ لم ولكننا قوية، حملة القانون ذلك عىل
كرومر، اللورد فيه وعارض سبق، فيما هذا من شيئًا طلبوا قد كانوا العمومية والجمعية

51



حياتي قصة

باألغلبية الشورى مجلس عليه ووافق اإلنجليز عليه وافق القانون هذا إحياء أريد ملا ثم
«سري مقابلة عىل وعزمت لالستشفاء، أوربا إىل سافرت العام ذلك صيف ويف األسف، مع
الصحافة حرية يف اإلنجليز ترصف له ألشكو اإلنجليزي الخارجية وزير جراي» إدوارد
عميد سميث املسرت ألستاذه كتابًا هللا رحمه باشا محمود محمد صديقي وأعطاني
فلما له، تلميذًا كان الذي الربيطانية الخارجية لوزير ليقدمني بأكسفورد «بلبول» كلية
فطلب سميث املسرت قابلت بها، طالبًا وقتها سعيد أخي وكان أكسفورد، إىل سافرت
إىل ليقدمني لندره إىل وهو أنا التايل اليوم يف نسافر ثم أريد، بما مذكرة أكتب أن مني
فاعتذر الخارجية، وزارة إىل ثم لندره، إىل ذهبنا التايل اليوم ويف جراي»، إدوارد «السري
املسرت وأظنه — الوزارة وكيل إىل وأحالني بحرية، مناورة بسبب استقبايل عن الوزير
القانون، هذا من الحرية عىل الخطر وجوه له وبينت املذكرة، له فقدمت — ماليت

خريًا. فوعدني

السويس قناة امتياز مد (6)

أربعني امتيازها تمد أن السويس قناة رشكة أرادت — ١٩٠٩ — السنة نفس ويف
وكان املرصية، الحكومة إىل تدفعها الجنيهات من ماليني أربعة مقابل جديدة سنة
غايل وبطرس غورست» ألدون «سري وكذلك الفكرة، بهذه لألخذ يميل املايل املستشار
رئيس عىل فأحاالني باشا، زغلول وسعد رشدي، حسني إىل ذلك يف فتحدثت باشا،
واعرتضت املستشار، إىل فذهبت اإلنجليزي، املايل املستشار وعىل باشا بطرس الوزارة
هيئة أكرب وهي العمومية، الجمعية عىل عرضه منه وطلبت املوضوع، هذا يف امليض عىل
الوزارة رئيس إىل وذهبت فرتكته طلبي، إلجابة أوفق لم ولكنني البالد، يف وقتئٍذ نيابية
وطلبت األمر، يف وحادثته وأدب، لطف من أعهده كنت بما فاستقبلني بالفجالة، بيته يف
العمومية، الجمعية عىل السويس قناة امتياز مسألة تعرض أن األمة حزب باسم منه

األرض؟!» عىل مًعا لنكون السحاب؛ من تنزل أما لطفي «يا بقوله: فأجابني
ذلك وبعد املوضوع، هذا عىل حملتي يف ورست فرتكته برأيي، يقتنع أن وأبى
ضد العام الرأي هياج من رأت ملا الجمعية؛ رأي أخذ اشرتطت القناة رشكة أن أظن
حديثًا إيلَّ ليلقي الخارجية وزارة يف عنده ألحرض بالتليفون فاستدعاني املرشوع. هذا
أو وزير من أخذته الذي الوحيد الحديث هو أنه ظني وعىل القناة، مسألة يف صحفيٍّا

بالصحافة. اشتغايل مدة طول وزراء رئيس
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الحقانية، وزارة وكيل باشا زغلول فتحي عنده وجدت باشا، بطرس عىل دخلت وملا
العمومية الجمعية عىل األمر وأحيل طلبكم أجيب «هأنذا قائًال: باشا بطرس فبادرني

تشاء.» بما فيه تقيض
الجمعية، عىل املوضوع عرض وقد الخرب، هذا نرش من أول هي الجريدة وكانت

رفضه. فقررت
فتحي ومعنا باشا، شعراوي عيل صديقي منزل يف كنت ،١٩١٠ سنة يف ذلك بعد
وال سابق موعد بال غايل باشا بطرس علينا فدخل بك، الهلباوي وإبراهيم باشا، زغلول

تتآمرون؟» «عالم لنا: فقال باشا، لشعراوي صديًقا كان ألنه استئذان؛
الدستور.» لطلب البالد إثارة نريد ألننا الحكومة؛ عىل «نتآمر بك: الهلباوي فقال
ماشيًا أتنزه «كنت فأجاب: باشا؟» بطرس يا جئت أين «من باشا: شعراوي فقال
«قد بطرس: فقال حرس، بال يسري كان أنه عىل باشا شعراوي فالمه الجزيرة.» يف

بالقتل!» كاتبوها فيها يهددني كتبًا أيام منذ تلقيت ألني الحق؛ معك يكون
يهدد!» ال يقتل أن يريد الذي أن أظن باشا «يا له: فقلت

أسف رنة الحادث لهذا وكان بأيام، ذلك بعد قتل هللا رحمه ألنه الظن أخطأت وقد
املتعلمة. البيئات يف الخصوص وعىل بليغ،

الجريدة قضية (7)

األمة، حزب عن وال «الجريدة» رشكة عن راضيًا يكن لم حلمي عباس الخديو أن قدمت
البطانة هذه أفلحت وقد الرشكة، لحل وتعمل «الجريدة» تعارض كانت بطانته وأن
هذا رفع ثم ١٩١٠ سنة حلها وطلب الرشكة، عىل بالخروج الرشكاء بعض إقناع يف
— الدعوى مصاريف دفعت وقد الحل، هذا طالبًا املختلطة املحكمة أمام دعوى البعض
املحامي وكان بالرتب، املدعني هؤالء عىل وأنعم الخديوية، الخاصة من — علمت ما عىل
وأعطيتها الترصفات هذه بكل مذكرة فكتبت الخاصة، محامي هو الدعوى رفع الذي

الرشكة. عن املحامي جرين لألفوكاتو
القوانني شورى ملجلس رئيًسا حسني) (السلطان كامل حسني األمري كان وقد
الجلوس، بنا استقر وملا وأنا، باشا، شعراوي وعيل سليمان، باشا محمود فدعا وقتذاك؛

البالد!» خديو عىل دعوى ترفعون أنكم أفهم ال «أنا حسني: األمري قال
الدعوى.» علينا رفع الذي هو الخديو سمو ولكن كذلك، وأنا أفندينا «يا له: فقلت
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الحكومة، رئيس باشا غايل بطرس علينا دخل حتى أدلتي له أرسد كدت وما
زالت وما مسمى، غري أجل إىل الدعوى تأجيل املدعون يطلب أن عىل املجلس يف واتفقنا

اآلن! حتى مؤجلة

«الجريدة» يف محارضات (8)

برسالة تقوم وسياسية وطنية خدمة من به تقوم ما عدا «الجريدة» صحيفة كانت وقد
من عدد محارضات إىل لالستماع منهم كثري دارها يؤم فكان املتعلم، الشباب بني ثقافية
اإلنجليزي الحقوق مدرسة ناظر أن وقتئذ اتفق وقد املرصيني، واملحامني األساتذة كبار
بل الليسانس شهادة عىل الحاصلني من يكن لم — بها املدني القانون أستاذ وكان —
تستبدل أن الحكومة تطالب «الجريدة» فأخذت باريس، يف الليسانس امتحان يف سقط
ليدرس اللطيف عبد أحمد األستاذ املرحوم فدعوت طلبها، إىل تجب فلم غريه، به
الكثريون، دروَسه يؤم وكان الدعوة، هذه فقبل الجريدة، دار يف للطلبة املدني القانون

وغريهما. باشا، صديق وأحمد باشا، البنداري كامل تالمذته ومن
أن يف وفكر للدستور، مرشوًعا األمة حزب وضع — ١٩١٠ عام — العام ذلك ويف
وأخذ العريضة، هذه حررت وقد الدستور، بطلب البالد أهايل من عريضة للخديو يقدم
وقتئذ وكان رضوان، باشا حسن للمرحوم مكرمة أنىس ال وهنا إمضائها، يف األهايل
يغض أن إليه وطلبت األمر، له وأرسرت الداخلية، وزارة يف قابلته فقد للغربية؛ مديًرا
أغض لن «كال، فأجابني: الغربية، مديرية يف به سنبتدئ الذي العمل هذا عن الطرف
الوطني املدير هذا ويف وقد األهايل!» من العريضة إمضاء عىل سأساعد بل الطرف،

بوعده!

هوامش

التام االستقالل مبدأ عىل املعرتضني من كان املبادئ هذه الحزب أعلن حينما (1)
العثمانية الدولة عىل بالخروج الحزب واتهم املؤيد، جريدة صاحب يوسف عيل الشيخ
االستقالل يقول: الحزب بأن عليه فرد الحني، ذلك مرصيف عىل الرسمية السيادة صاحبة
القرآن قول يف يظهر والتمام الكمال بني فرق وهناك الكامل، االستقالل يقل: ولم التام،
يوسف عيل الشيخ فسكت ِنْعَمِتي﴾، َعَليُْكْم َوأَتَْمْمُت ِدينَُكْم َلُكْم أَْكَمْلُت ﴿اْليَْوَم الكريم:
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أشمل الكامل االستقالل فإن الرد، لذلك اليوم حتى آسًفا زلت ال وإني الحجة، بهذه
نعمتي، عليكم أسبغت أي ِنْعَمِتي﴾ َعَليُْكْم ﴿أَتَْمْمُت يف املعنى ألن التام؛ االستقالل من

أكملت. يكون: أن يلزم وال
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عرفتهم رجال أربعة

باشا عاصم حسن

النيابة يف معه العمل جمعني باشا، عاصم حسن باملرحوم الصداقة تجمعني أن قبل
عرفته ثم صديًقا، وعرفته رئيًسا، عرفته عموميٍّا، «أفوكاتو» وقتئٍذ وكان العمومية،
للديوان رئيًسا ثم الثاني، حلمي عباس الخديو لسمو ترشيفاتي رس ثم مستشاًرا،
من االستقامة بنهج تمسًكا وأقوى املبادئ، عىل ثباتًا أظهر رجًال وجدت فما الخديوي،
ومبادئ يعوج، ال قويًما وسريًا ن، يتلوَّ ال رصيًحا خلًقا عرف عرفه فمن الرجل، هذا
بالحق، التمسك وشدة بالتطرف، بعضهم يرميه كان لقد حتى تتغري، ال راسخة
لقائد كالطاعة للمبدأ الطاعة ولكن جفاء، به وما األخالق، يف جفاء عليه ذلك ويعدون

القتال. ميدان يف الجيش
يف مقتصًدا الطلعة، جذاب القامة، قصري اللون، أسمر رجًال باشا عاصم كان
واحد، طراز عىل السواد إىل دائًما لبسه يف يميل الصوت جهوري الحديث، عند حركاته
ويمتاز التبسم، كثري الضحك قليل نادًرا، إال يخرج ال مجلسه، يف وقوًرا ملبسه، يف وقوًرا
يريد. ال ما بعمل يعد وال بالقول، الناس إرضاء يف يغلو ال بأنه أمثاله من كثري عن

املراقبة، لجنة يف مفتًشا ثم طنطا، لنيابة ثم اإلسكندرية، لنيابة رئيًسا اشتغل وقد
باشا مظلوم إليه طلب فلما املراقبة لجنة يف منتدبًا وبقي عموميٍّا، أفوكاتو عني ثم
االشتغال رفض الجديد عمله يبارش أن مستشارها، سكوت والسري وقتئذ الحقانية ناظر
يريد يكن لم لوجريل مسيو ألن الجدي؛ العمل من خلًوا كانت متى األفوكاتو بوظيفة
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لن وأنه معني، عمل له سيكون أن واملستشار الناظر فوعده العمل، يف غريه مشاركة
جريل. املسيو بدل عموميٍّا نائبًا يعني ثم أشهر، بضعة إال يبقى

كرومر اللورد فأمر لإلنجليز، معاد بأنه عاصم واتهم تبدل، قد الحال ولكن
العدالة من سكوت وكان العمومي، األفوكاتو وظيفة من بفصله سكوت السري املستشار
أجمعون والناس هو عرف رجل، حق يف األمر هذا تنفيذ عليه يعز بحيث األخالق يف
يف املستشار فكان واالستقامة، الرأي أصالة من وموضعه والعمل، الفضل من مكانه
وتوجيه العقل يقتضيه بما عاصم ومعاملة الربيطاني املعتمد أمر تنفيذ بني حرج مركز
البقاء بني األمر فبقي ذنب، غري من يفصله أن ال وعده، كما يرقيه، أن من املصحلة
بفصله يهتم أن غري من الزائد وجده املعروفة بغريته يعمل وعاصم هذا كل واإلقصاء،

ترقيته. أو
الفرتة هذه يف أنه الخلق يف وقوة النفس، يف علو من له كان ما عىل يدل ومما
يف باليومية كاتبًا وثالثني خمسة نحو بنقل يقيض مرشوًعا وضع وعدمه الفصل بني
الحاجة أشد يف كانت التي االبتدائية املحاكم إىل بالكتبة غصت التي االستئناف محكمة
له: وقال الغفري، الجم هذا نقل بخطاب املحكمة باشكاتب عليه فدخل املوظفني، إىل
وما لألمة، إال أشتغل ال إني فأجاب: الختم.» تحت بفصلك واألمر العمل؟ ولهذا لك «ما

بواجباتي. القيام عن مندوحة فال فصيل، أمر يصدر ولم وظيفتي يف دمت
مستشار وظيفة وجدت حتى النظار مجلس إىل التقديم تحت الفصل أمر بقي
رس عني ثم طويًال، فيها يلبث ولم فيها، فعني االستئناف محكمة يف الثانية الدرجة من
رئيس وظيفة إىل رقي ثم وقواعَد، نظاًما للترشيفات فوضع الخديو، لسمو ترشيفاتي
محافظته حب إال أتاه ذنب غري من فيه سموه ثقة تغريت أن لبث وما الخديوي، الديوان
ثم املعاش، إىل واإلحالة باإلبعاد ذلك عىل فقوبل لسموه، النصح وإخالص مبادئه عىل
القسط وبقائها إيجادها يف الفضل من له التي اإلسالمية الخريية الجمعية ألعمال تفرغ

الكبري.
مبدئه، لنرش ويعمل األمة، حزب رأي يرى هللا رحمه فكان السيايس، مذهبه أما

التام. االستقالل لتنال بشخصيتها االعرتاف األمة تنال أن عىل والدأب االعتدال وهو
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باشا كامل مصطفى

أقول ولكني مشهورة، معروفة فحياته كامل، مصطفى يف القول أطيل أن أريد ال
موجًزا:

الوطنية، وغرضه الوطنية، ووسيلته الوطنية، شعاره كان كامل مصطفى إن
بينهما فصار ولبسته، لبسها حتى الوطنية، وحياته الوطنية، وكتابته الوطنية، وكلماته
وإذا الوطنية، تطري فإنما بخري، كامل مصطفى ذكرت فإذا والعريف، الذهني التالزم
والوطنية هو كأنما كامل، مصطفى شخص خيالك يف يتمثل ما أول فإن الوطنية، قلت:

واحد! يشء
الزمان ذلك يف لها نعرف لم التي املظاهرة هذه يف وفاته يوم ذلك تمثل ولقد
مع واحدة بصورة واحد، رأي عىل واحد، أمر يف األمة أفراد جميع اشرتك فقد مثيًال؛

عداه. فيما اختالفهم
طرائق من طريقة وال سياسيٍّا، مذهبًا ليس قادهم الذي الشعور أن عىل دل هذا كل

الوطنية. والجامعة القومي، التضامن هو ذلك؛ من أعىل هو بل السياسية، املنازعة
عىل لوفاته التايل اليوم يف دعوت ولقد الوطنية، تمثال كان كامل مصطفى إن
لذكره، وتخليًدا عمله، يف بفضله باالعتداد يشهد له تمثال إقامة إىل الجريدة صفحات
الطاهرة. الروح لهذه وتجسد خدمتها، عىل نفسه يقف عامل لكل األمة من واعرتاًفا

صفحات عىل االكتتاب وفتحنا الطبقات، جميع بني الفكرة هذه شاعت وقد
ألن السيايس؛ حزبه من نكن لم أننا ولو العمل، بهذا بالقيام وتكلفنا «الجريدة»

املرصيني. لجميع مرصيٍّا كان مصطفى

بك أمني قاسم

يف رهينة ابنه أخذ األكراد، أمراء من أمري جده ألن كردي؛ أصل من أمني قاسم كان
املرحوم هو الرهينة ذلك وكان العثمانية، الدولة وبني األكراد بني كان لخالف األستانة
الجيش يف ودخل باشا، إسماعيل زمن يف مرص إىل به فجيء بك، قاسم والد بك أمني
فكان خطاب بك أحمد املرحوم بكريمة وتزوج أمرياالي، رتبة إىل رقي حتى املرصي،

قاسم. أوالده أكرب
بجده دائًما ممتاًزا وكان الحكومة، مدارس يف ألمثاله املعتادة الرتبية بك قاسم ربي
دروس فأتم فرنسا، إىل بعثة يف أرسل بمرص دراسته أتم فلما ذكائه، وقوة ذهنه وحدة
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مرص محكمة يف العمومي للنائب وكيًال ١٨٨٥ سنة يف الحكومة خدمة ودخل الحقوق
بنظارة الحكومة قضايا بقلم مندوبًا عني حتى عامني غري بها يبَق لم ثم املختلطة،
قاض، نائب ثم طنطا لنيابة ثم سويف، بني لنيابة رئيًسا أشهر بعد عني ثم املالية،

االستئناف. يف فمستشاًرا
مملوء غري عاديٍّا تاريًخا يجده قاسم، لحياة املخترص التاريخ بهذا يلم من
وشجاعة، قوة منها فيستفيدون الرجال، كبار حياة عادة تالزم التي بالعواصف
ولكن الحوادث، عىل الحكم سالمة يف غريهم يفوقون يجعلهم ما تجاربها من ويتعلمون
املالحظة من وتكمل تتعلم ألن مستعدة بطبيعتها نفسه كانت ذلك، من الرغم عىل

قال: قاسم فإن والتجارب، الذاتية

تعلمه ما وأعظمها واألساتذة، الكتب من اإلنسان تعلمه ما العلم مراتب أقل
والناس. األشياء يف الشخصية تجاربه من

آلراء محافظ أدمغتهم يجعلون الذين االجتماعيني كبقية ال اجتماعيٍّا بك قاسم كان
يرسدون أخذوا اجتماعي، موضوع إىل الكتابة دعتهم أو املناقشة، حرضتهم فإذا الغري،
نصيب املوضوع يف لعقلهم يكون أن غري من السابقني املؤلفني من محفوظاتهم عليك
أفكار عن يستغني ال نقاًدا باألصالة، مفكًرا كان بل أبًدا، كذلك يكن لم ال، الرأي، من
اليقينية. األدلة من نفسه يف قام بما له وصارت اعتقدها، إذا إال يعتنقها ال ولكنه الغري،
خاضعة أنها فيها رأيه فكان العموم، عىل االجتماعية املسائل يف أمني قاسم بحث

واالنتقال. التدريجي، والنمو والرتكيب، التحليل قوانني الطبيعية، للقوانني دائًما
عىل متوقف حلها أن فوجد الخصوص، عىل ملرص االجتماعية املسألة يف وبحث
يفكر فأخذ العائلة، لبناء األول األساس هي املرأة أن ووجد املرصية، العائلة نظام
هذا ليفك وعدته قوته يجمع وأخذ التفكري، ذلك يف وأطال املرصية، املرأة يرقي كيف
العميق السجن هذا وليهدم العادة، بها قيدته التي األرس سالسل من الضعيف اإلنسان
الساطع، الضوء ذلك وحجب املرصيني، نصف عقوَل غيابته يف االستبداد حبس الذي
املخصبة وأرضها الصافية سمائها بني ينترش أن عن املرصية، السيدة روح ضوء
املجد ذروة إىل عناء غري من ويوصلهم املنزلية، السعادة طريق للرجال ييضء انتشاًرا

واالستقالل.
يشء، يف الدين من هو وما الدين، باسم فيه أوقعوها التي املرأة أرس ليفك أجل،
الجديدة»، «املرأة بكتاب قفاه ثم املرأة»، «تحرير كتاب فكتب يظنون، مما أسمى فالدين
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تحس وجعلها والزوجية، املنزلية الحياة ظلمات لها وأضاء سجنها، ركن فهد كتبهما
لذاتها محبة منه لها وزوجه وحنانه، عطفه لها وأخته احرتامه، لها الرجل أم أنها

يعلمون. ال الناس أكثر ولكن القيم، الديُن ذلك إىل هدى كما ملركزها، واعتباره
من فكرة عن االنتقاد خوف ينزله ولم الئًما، وال منتقًدا يخَش ولم فأجاد، كتب
ويغريه كتب، ما بصحة كامًال اعتقاًدا يعتقد ألنه ذلك ألفاظه؛ من لفظ وال أفكاره
رأيه يف متينًا صريه بل لشخصه، وجه الذي باالنتقاص يعبأ بأال البالد حب يف االنتقاد

وفاته. ساعة حتى يوم كل يف به مجاهًرا اعتقاده يف ومكينًا
إىل املرصية باملرأة السعي عبء الثقيل، العبء هذا حمل عاتقه عىل قاسم أخذ
استقالل إىل األخري وبهذا املنشود، االجتماعي الرقي إىل العائلة وبنظام العائلة، نظام

البالد.
الذين املجازفني األذكياء أولئك كحال حاله يكون أن عن بنفسه يربأ كان وقد
يف يفيض السيل انحدار انحدر مناقشة، أو فكرة فيه طرحت مجلٌس أحَدهم ضم إذا
بها يجود نظره يف لها قيمة ال وألفاظه معانيه كأن تدبر غري من خطأ أو صوابًا القول
أنه باله يف يخطر ما أول يتكلم سمعه أو عرفه من كل فإن قاسم، فأما وتبذيًرا، إرساًفا
بني ينرش ال ذمته يف املتحرج الرجل شأن سابقة؛ طويلة وفكرة روية عن إال ينطق لم

صحته. عىل الواضح الدليل له قام ما إال الناس
والفكر، العلم إىل بكليته وتوجهه أغراضه، أو أمني، قاسم معاني يدرك الذي وإن
يكن لم كال، األعصاب، ساكن الطبع، فاتر واملفكرين العلماء من ككثري أنه يظن ربما
بعيًدا؛ بونًا الباقني وبني بينه إن بل ووطنه، دينه عن الدفاع يف ملتهبًا كان بل كذلك،
انفعاله وانفجر انفعل، هو جاءته إذا ولكنه انفعلوا، الوطنية هذه حرضتهم إذا فإنهم

ولسانه. قلمه عىل
أحالمهم وسفه دينهم، عىل وأنحى املرصيني فيه هجا كتابًا داركو» «الدوق كتب
يف مكينًا الفرنسية باللغة كتابًا ووضع قاسم، له فانربى وأخالقهم، عاداتهم وقبح
التي التُّهَم اإلسالمي الدين عن فيه دفع تركيبه، يف قويٍّا أسلوبه، يف ساحًرا معناه،
األوربية املرأة حال وبني اإلسالم يف وحقوقها املسلمة حال بني وقارن منها، براء هو

األوربية. الكتابة عالم يف صًدى الكتاب لهذا فكان املتمدنة،
وهذه أنت «ما فقال: باشا كامل مصطفى املرحوم وفاة بعد أمني قاسم وقابلت
وصف يف بالغت إنك يقولون «إنهم قال: قرأت.» قد ما «عىل قلت: القائمة؟» الحركة
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اخرتعت، ما «وهللا قلت: صادقة.» تكون ال وقد آماًال، عليها تعلق وإنك الوطنية، الروح
رءوس عىل أمامي يتجىل التضامن شعور العني رأي رأيت ولكني كتبت، فيما بالغت وال
لتلبس األلفاظ أرسلت أني من أكثر شيئًا فعلت فما والطرقات، الشوارع يف الناس
مع بالغت إني تقول: أنت وهل «الجريدة»، صفحات عىل وسطرتها الطاهر املعنى هذا

القائلني؟»
كنت ولو الرشيفة، الحال هذه وصف يف بالتقصري أتهمك «إني يقول: فانربى
إىل منك املوضوع هذا يف التقصري إىل أميل نظري يف إنك لقلت: الحكم، يف عليك أخفف
خرج الذي الوالدة الحديث املولود هذا الرشيف، الوطني الشعور هذا إن واإلغراق، الغلو
جميًعا عليكم يجب الذي هو هذا املستقبل، يف الرجاء هو هذا وأعصابها، األمة دم من

االستقالل.» تنالون هناك شابٍّا، يصري حتى وتتعهدوه عليه تباركوا أن

باشا عرابي أحمد

،١٨٨٢ سنة نشبت التي العرابية الثورة قائد باشا عرابي أحمد تويف ١٩١١ سنة يف
املرصيني نوابغ من — له هللا غفر — كان وملا عمري، من العارشة يف صبيٍّا كنت أيام

املذكرات: هذه يف فيه رأيي أسجل أن أود مرص، تاريخ يف ا مهمٍّ دوًرا لعب وقد
الرأي، وحزم الفكرة، أصاب إن الرجل، هذا يدي طوع مرص مستقبل كان لقد
شهوات أو لشهواته وانقاد يتدبر ولم عجل وإن سعيًدا، مستقبًال جعله العمل، وأتقن
الفرضني! آخر هو جرى الذي أن الطالع نحس ومن التعاسة، يف مرص وقعت زمالئه

رضيها بها، وفرحت األمة عنها رضيت حسنة له الثورة، قبل حسنات لعرابي
فالدستور الدستور؛ هي الكربى الحسنة تلك العمل، عليها وسار باشا، توفيق الخديو
عسكري أنه بوصف ال عرابي، طلبه جرأته، آثار ومن يده، صنع ومن عمله، من املرصي
كانت الدستور طلب عريضة فإن ذلك، يف األمة وكلته وكيل أنه بوصف ولكن ثائر،
اآللة كانت التي هي العسكرية القوة كون فأما ومشايخها، األمة وجهاء من ممضاة
مرشوع فإنه — قانونًا مرشوًعا يكن لم إن — فذلك عابدين، ميدان يف األمة إرادة لتنفيذ
كل يف الدستورية للحركة القائد وكان البالد، من كثري يف جرى هكذا ألنه األمم؛ بتقاليد
حقق فعرابي واملجالس، والنوادي الشوارع يف باسمه ويهتف األكتاف، عىل يحمل بلد
يف الحركة كانت بل دًما، يسفك ولم جريمة، ذلك يف يرتكب ولم بالدستور، األمة آمال

عسكرية. كسوة البًسا سالًما حقيقتها
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نردد أن علينا يجب بل الدستور، إنالتنا يف الرجل حق نغمط أن لنا يجوز ال
ذلك بعد كانوا فإن النواب، مجلس وقانون االنتخاب، قانون صدر يوم آبائنا ثناء له
يوم قانونه وألغت املجلس، أغلقت إنجلرتا كانت إذا أو مراكزهم، حفظ يستطيعوا لم
يف أو األمر أخريات يف كان إذا ذلك ومع املبارش، عرابي خطأ من ليس فذلك دخولها؛
آخر عمل فذلك السيف، بقوة عليه وضغط املجلس، استقالل يحرتم لم الثورة عهد

الدستور. كسب له يحسب أن بعد عليه يحسب
مصلحة غري من هادئ خديو عىل بخروجه يتعلق فيما ذلك، بعد سيئات لعرابي
ويف صحيًحا، تقديًرا والضعف القوة من أمته حالة تقديره عدم ويف لألمة، عامة
اإلنجليز، املهيجني ببعض االنخداع ويف إنجلرتا، وقوة الحربية قوته بني باملقارنة الجهل

األحرار. نوابهم بعض وبكلمات

فأما وجهل، خطأ سيئته ومعظم َعمدية، حسنة كربى، وسيئة كربى، حسنة له عرابي
وكان السواء، عىل واملسيئني املحسنني املرصيني زعمائنا يف نعرفه ال أمر فذلك الخيانة،
وهي أسداها، التي األوىل الحسنة تأكل أن عليها عوقب التي السيئة هذه شأن من
كان ولكن هللا، خلق كبقية عليه وال له ال إنسانًا األقل عىل ذلك بعد فيصبح الدستور،
منفاه، من جاء فلما قومه، عند مذموًما منفاه يف عاش الرجل فإن ذلك، غري عىل األمر
تاريخه من يشء له يحفظ ولم نيته، حسن من يشء له يحرتم لم أشيب، شيخ وهو

هللا. إال الضمائر يعلم وال بالخيانة! ضمريه اتهم بل الطيب،
أصحابه من مقابلته سوء أن أظن ولكني مطلًقا، جالسته وال أبًدا قابلته ما الرجل
دفاًعا األحيان بعض نفسه عن يدافع فأخذ همته، من وحطت قلبه، غريت ومواطنيه
العرساء، باليد الدهر قابله مثله كبري قائد عىل ينطبق وال وملكاته، اسمه مع تناسبًا أقل

بالده. خدمة يف لجهاده قيًدا الفشل وجعل
غري أساء بأنه أسارع أن يجب ولكن وأمته، وطنه إىل أساء عرابيٍّا أن أنكر ال
ثواب فله ينفع، أن أراد حيث من وأرض يحسن، أن أراد حيث من أساء إساءته، قاصد

النتيجة. مسئولية وعليه النية،
أن يجب الحكومة ألن بها؛ منفرًدا أظنه ما ولكن النتيجة، مسئولية عليه نعم
قدره، عىل كلٌّ نصيبًا، منها يتحمل أن يجب النواب ومجلس أيًضا، نصيبًا منها تتحمل

شيئًا. املسئولية من يتحملوا أن عليهم يجب وتجارها البالد أعيان بل
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واحًدا رجًال أن سمعنا ما أننا والواقع السيف! بحد أخافهم عرابيٍّا إن يقولون:
الثورة طريق يف لهم ووقف وحذر، وأنذر العاقبة، بسوء تنبأ ألنه العرابيون؛ قتله
األعمال جميع عن املسئول هو وحده يكون أن يصح ال فعرابي األلد، الخصم موقف

… السوداء النتيجة هذه إىل وأدت الثورة، كونت التي
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املنورة املدينة وإىل أوربا إىل رحلتي

السفر فوائد (1)

هموم أكثر وما ا، همٍّ القلب عن ويفرج رضا، والنفس راحة، العقل يمأل ما السفر يف
تشقى واألمة مختل، االجتماعي والنظام الهم عنه ويرسي يرتاح وكيف املرصي،
والحكم باألجنبي، محتلة زالت ما ومرص واملرض، والجهل، الفقر، الثالثة: بأمراضها

مستقر؟! غري
إذا الفهم ويشغل القلب، يميت ما أيًضا فيه ولكن الرضا، من ذكرت ما السفر يف
غري يف يراه ما وبني حقها، يف األمة فشل من بلده يف يراه كان ما بني املرصي قارن
ألحد فضل وال حقيقة، الفرد يساوي الفرد فيها كاملة، صحيحة ديمقراطية من مرص
تعطيه أن األمة أرادت ما إال السلطة من ألحد وليس لقومه، نفعه بمقدار إال أحد عىل

عسريًا. حسابًا عليه يحاسب وفرًضا واجبًا بل مكافأة، وال هبة ال
النفع بني يدور إال يشء ال الحياة، يف وكذلك الحالني، يف رويت ما السفر يف

والشفاء. النعيم بني حال وال والرضر،
تفعل وما السماء وصف له فأتكلف الشعراء، باب من للقارئ أدخل أن عيلَّ ليس
كما ١٩٠٩ سنة باريس إىل رحلتي يف الوقائع له أنقل أن عيلَّ ولكن املاء، وجه يف الريح

عاًما. وخمسني ثالثة نحو منذ رأيتها
األصلية، طبائعهم من يشء عن ينزلون ال الناس، هم الناس الرب يف كما البحر يف
مخدعه؛ إىل كلٌّ جميًعا نزلوا الغروب جاء فإذا والتقاليد، العادة بحكم لهم صار ما وال
لبس ثم شعره، وفرق غبار، من عاله وما وجهه تنظيف يف قليل غري وقتًا ليميض
واسع وخريه لديهن، ما خري النساء وتلبس للرجال، «باإلسموكن» املعروف السواد
عيبًا، التجميل وال إثًما، النظافة كانت فما ذاته، يف بمنتقد عندي هذا وليس الطوق،
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املرء يفضلها لقد حتى مأخذها الناس من تأخذ الزينة فكرة أن عام بوجه أرى ولكني
يف منها هي وما حاجاته، من أصبحت لقد حتى عليها املحافظة يف ويغلو راحته، عىل
ما حاجيًا لإلنسان تجعل بالعريض التجمل شهوة وإرضاء الزينة، يف الغلو ولكن يشء،
بها يربط التي والعادات القيود حلقات وتقوي أرسه، مقدار يف فتزيد بحاجي، ليس

الحياة. هذه يف نفسه

العادة حكم

الفرد مقومات من مهم جزء هي القومية العادة «إن أحدهما: قال اثنان منا اختلف
املقومات، إحدى عن تنازل هو العادة عن فالتنازل معينة، أمة يف فرًدا كونه حيث من

مالبيس.» بمغري أنا فما للعشاء، خاصًة مالبَس نلبَس أن عادتنا من وليس
يصنعون فيما نشاكلهم أن اللياقة فمن اآلن، فيهم نعيش قوم بني «إنَّا اآلخر: قال
مرصية مالحة رشكات لنا أن ولو الرشقية، العادات تحرمه أو باملروءة يذهب ال بما
مراكبنا.» يركبون الذين التبعها عاداتنا فيها والتزمنا قارة إىل قارة من الناس تنقل

الرأي هذا بني العمل يف ترتاوح — املرصيني نحن — أغلبيتنا كانت ذلك عىل
العلماء لنا يطرقها التي املبادئ أن إال الفريقني من التسامح هذا أعجبني الرأي، وهذا
بل خطأ، من تخلو أن قل الحياة، هذه يف للسلوك أصًال لنا لتكون يوم؛ كل والكتاب
الشافعي اإلمام صدق والتخصيص، االستثناء من عامة قاعدة تخلو أن ا جدٍّ النادر من

القاعدة!» هذه حتى وخصص، إال عام من «ما يقول: إذ
عىل األسف من املتناظرين بحث إليه استطرد ما لبيان الحديث هذا أسوق وإني
لولدت الزمني الرقي وتبعت دامت كانت لو وبحرية بحارة من ملرص كان ما فقدان

والنقل. املالحة رشكات لتأسيس مصدًرا تكون بحرية كفاءات
إىل يدعو الذي االعتصاب من فيها ما عىل هادئة هي فإذا «مرسيليا»، إىل وصلنا
بني التضامن بقوة اإلعجاب إىل يدعو جهة من ولكنه الخسائر، من يسببه ملا األسف؛
من االعتصاب جراء من مسهم مهما حقهم إىل الوصول عىل وتضافرهم البحر، عمال

والعذاب. الفقر
من وكثري الحرير وموطن والعمل، الجد مهد «ليون» مدينة إىل وصلنا ذلك وبعد
مالحظة املرة هذه املدينة هذه يف نظري لفت ما وأهم الفرنسية، املصنوعات صنوف
الفرد: حكومة تعمل وما األمة، حكومة تعمل ما بني للمقابلة أساًسا أجعلها ا جدٍّ بسيطة
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وإن صغري، بعضها ميادينها، معظم يف كثرية جنات تخللها العظيمة املدينة هذه
ا جدٍّ كبري وبعضها النهار، آخر لألطفال ملعبًا ليكون ا جدٍّ نافًعا الظل، وارف كان
تخطيطها من يظهر التي الجميلة الرياض هذه من كثري يف دخلت الكربى»، «كالروضة
يعرتضني، بوابًا أبوابها عىل رأيت فما طائلة، مبالغ لحفظها ينفق أنه وتقسيمها
والغني والكبري الصغري يطالب األزبكية بواب يقف كان كما رسم بدفع فيطالبني
الرسم هذا مثل ضئيل، رسم جمع عن غنية حكومتنا إن معلوم! رسم بدفع والفقري
إىل يحتاجون الذين الشعب، من العظمى األغلبية وهم الفقراء، يرض ولكنه ينفعها، ال

الشعب. أموال من أنشئت التي بالحدائق التمتع

لهو باريس كل ما (2)

الطرب، ودواعي اللهو، أسباب غري األشياء من كثري املدينة هذه ويف باريس، إىل وصلت
ألول ألعينهم ظهر ما يصفوا أن اعتادوا قد الرشق كتاب بعض ولكن اللعب، وميادين
املخرتعات، من والصغرية الكبرية املصانع جوف يف بطن ما دون الزينة شوارع يف وهلة
باريس كل فما والفنون، العلوم يف والبحوث التقريرات من العلم معاهد به امتألت وما
األشياء إىل النظر من يكتفي من عىل العيب ولكن يرمونها، به فيما عليها عيب وال لهو،

الظاهر. من بمسحة عليها الحكم ويف بلمحة،
الحكم علينا الغرب كتاب أغلب يطبق كان وكذلك كتابنا، بعض يصنع كان كذلك
قصص من سياحاتهم ويقرب املعقول، حدود عن وببعد بغلو ذلك يكون وقد بالظواهر،
أن مرص عن فينقل النبي، عىل يصلون جماعة يرى أن ألحدهم يتفق وليلة؛ ليلة ألف

هللا»! عبد بن «محمد معبودها

من كتاب يدي بني ولكن منه، أحذر فيما املبالغة من وقعت قد أنني القارئ يظنني ال
من الحديث بهما انتقل الباخرة، ظهر عىل إنكليزيٍّا قابل أنه فيه جاء فرنيس صديق
بني الرابطة ذي تأكيد وأكد اإلنكليزي قال العرب، وصل حتى موضوع إىل موضوع

الشمس!» يعبدون العرب «إن العرب: وبني قومه
الغروب! وعند الرشوق عند لها يصلون بأنهم ذلك عىل واستدل

جملة ومن مرص، وصف عن محارضة بتحضري تشتغل سيدة باريس يف وزارتني
السيايس، مرص مركز بتحديد املتعلقة املسائل بل االجتماعية املسائل من عليها أشكل ما
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غري فإنهن ذلك ومع املحارم، غري الرجال عن محجوبات املرصيات النساء أن كيف هو:
فكرتها واستنتجت عنهن؟! أجانب بالرضورة هم الذين واألتباع الخدم عن محجوبات
وملا ويغدون، يروحون رجاًال وأفنيتها املرصية البيوت أبواب يف رأت كونها من هذه
و«سالملًكا» نساء، َخَدُمه «حرملًكا» هناك أن لتعرف البيوت باطن إىل تدخل تكن لم

الظاهر. عىل حكمها حكمت فقد رجال؛ خدمه
أن أنكر ال الحكم، يف الناس وعىل النقل أمانة عىل الظاهر يجني كان كيف انظر
أجابك اللهو أهل من وكان قصده عن سألته إذا مغاربها أو األرض مشارق من السائح
وغريهما والصني اليابان من يأتي السائح أن أيًضا أنكر ال ولكني باريس، يقصد أنه
وسبيل والواجب الحق وقواعد الحكمة أرسار منهم ويعرف باريس، أساتذة عىل ليتتلمذ

االقتصاد.
البورصة أسعار أيًضا عنها تؤخذ ولكنها األزياء، ُمودة عنها تؤخذ باريس إن أجل
اللهو، محالت من بينهما وما روج واملوالن األوملب، كانت وإذا العالم، أنحاء جميع يف

والصناعات. التجارة ومدينة والكليات، السوربون مدينة فإنها
الفضليات، بكاتباتها أيًضا اشتهرت فقد وتربجهن؛ النساء بجمال اشتهرت ولنئ
يتأجج ذكاء نفسه يف فإن واملزاح؛ النكات إىل وميله البارييس روح خفة يغرنك وال

فيه. والنبوغ العلم لتحصيل
السنني، من مئات من هذه شهرتها تملك باريس أن من أكثر ذلك عىل يدلك وال
الجد دواعي بني الجامعة صفتها إىل املدائن من غريها تسبقها ولم مجدها، يتقلص فلم

الهزل! ودواعي

أشري أن ويهمني املرات، هذه غري ويف و١٩٠٦ و٩٧ ١٨٩٦ سنة يف باريس زرت وقد
وأناقشهم املرصيني بطلبتنا أختلط املدينة هذه فيها زرت مرة أول يف كنت أنني هنا
مخالطيهم، من الشخيص وسلوكهم أخالقهم حالة عىل وأتسمع معلوماتهم وأتحرى
التي باملسئولية اقتناًعا وأشد العلم عىل إقباًال أكثر املرة هذه وجدتهم أني وأشهد

وأمتهم. وأهليهم ضمائرهم أمام يحملونها
القاهرة، إىل العلم لينقلوا إال باريس جاءوا ما أنهم جيًدا يعلمون أنهم منهم آنست
آماًال وجوههم يف ملحت محرتمة، قوية ويجعلوها ليرشفوها إال أوطانهم عن تغربوا وما
وأقل الخصبة، بقاعها يف العالية املبادئ وزرع مرص يف العلم نرش حيث من كباًرا
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ذلك يف حكامنا جهل مقدار من عجبت لذلك السياسية، املسألة يحاولون فيما همومهم
بركان بباريس العلم طلب أن يظنون كانوا وكيف الراشدين، الطلبة هؤالء بسري الزمان

وسالم! ونور خري إال هو وما والقالقل، الهياج

بالدهم يف اإلنجليز (3)

األحاديث أبسط الستبقاء يكفي ما اإلنجليزية من أعرف ال وأنا لندرة إىل سافرت
كثري يف هناك معروفة الفرنسية اللغة أن عىل معتمًدا كنت ذلك مع ولكني موضوًعا،
فإن محادثتها، عن للسائح غنى ال التي والطبقة الكتاب طبقة خصوًصا الطبقات؛ من
عني يذهب وكان الفرنسية، إحداها ثالثًا؛ أو لغتني يتكلمون الكربى الفنادق يف أمثالهم

املرصيني. من أصدقاء اإلنجليزية املدن من وغريها لندرة يف يل أن ذلك بعد الحرية
الفرنسيني الحاملني إن حتى فجأة الحال انقلبت الفرنسية امليناء كاليه يف كنا فلما
شاطئ عىل الوجود من غسلت قد الفرنسية وكانت اإلنجليزية، باللغة يخاطبوننا أخذوا
بادرنا الذي للحمال قال وقد العربة، يف معي كان فرنيس رجل عىل ذلك فشق املانش،
ساخًرا قالها الرضورة!» عند للحديث يكفينا ما الفرنسية من نعرف «نحن باإلنجليزية:
هذه بفضل الحمال فانقلب رضورة، لغري لغته عن يعدل الذي الحمال هذا معنًفا

ونفهمه! يفهمنا فرنسيٍّا الجملة
يف بينهم اإلنجليزية أو الفرنسية يتكلمون الذين املرصيني ببعض ذلك ذكرني وقد
يظنهم حتى األجنبية باللغة يرتاطنون ولكنهم لغتهم، بمحتقري بذلك هم وما بالدهم

وقوميتهم. بلغتهم االعتداد قليلو أنهم سامعهم

اإلنجليز أنانية

دوفر، إىل املانش بنا تجوز التي السفينة ودخلنا املالحظة، بهذه الحمال من فرغنا
يشعر كالنا وكان مني، ويقرتب الناس، يجتنب هنديٍّا رجًال الركب يف رأيت أنني فأذكر
يف بالتقارب وكفى سوانا، األسمر اللون من املركب يف يكن ولم اآلخر، نحو بجاذبية
الذي «دنجرا» الهندي الشاب حادثة وكانت االثنني، نحن بيننا جامًعا وبالرشقية اللون،
جاري سأشارك أني نفيس يف فوقع وقتذاك، العهد جديدة لندرة يف كورزون السري قتل
حتى بأنانيتهم العالم يف اشتهروا الذين اإلنجليز من الشزر النظر استقبال يف الهندي
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حب هو العالم هذا يف والرش الخري أصل إن يقول: أن إىل «هوبز» حكيمهم اضطر
لكبار وحبهم الشديد بالتضامن اشتهروا كما عنده، األخالق علم أساس هو وإنه الذات،

القتيل. كورزون السري مثل رجالهم
يكون أن املرصي عادة «إن نفيس: يف وقلت الهندي جاري عن أبعد أالَّ عىل عولت
القوي!» مصالحة عىل بها يضحى ضحية إال أيًضا بالدنا كانت وما لغريه، ضحية
الضحية هي تكون حتى مرص جنت فماذا الهند، إىل طريق أقرب يف مصلحة لإلنجليز
مرص.» احتالل لزم «اآلن السويس: قناة فتح يوم ساستهم أحد قال فقد املصلحة؛ لتلك
القديم، التاريخ يف الخصبة الجميلة بالدنا أمر كان القياس هذا وعىل … كان وقد
اإلنجليز يضايقني أن توقعت والصرب، الكرم ضحايا هم قوم من أني ذلك ذكرت ملا
بان أحًدا أر فلم يشء، توقعت مما يكن لم ولكن الهندي، صاحبي مع هنديٍّا بصفتي
خرجت ملا أني غري أخالقهم، فأكربت الهندي، لرؤية تأففهم من ظننت قد ملا أثر عليه
املجالس عن نقًال أسمع رصت الهندي قضية يف املرافعة يوم وكان الرب، إىل ذلك بعد
من كثريًا وإن الرسي، البوليس من مضايقني كانوا الهنود فإن أظن، كنت ما صحة
تربية — الغربية الرتبية طرائق أن كربائهم بعض قاله ما يكررون كانوا اإلنجليز
عن رضاهم بالصالح: (يعنون لصالحهم بد ال وأنه للرشقيني، مفسدة — والعلم الحرية
طريق خري ذلك فإن عليه، هم ما عىل تركهم بالدهم) عىل وتسلطة فيهم الغربي حكم

لبالدهم). األوربيني استعمار (دوام أو لسعادتهم

مجدها صنعت أمة

القطار يمر ليفربول، إىل لندرة من مسافة قطعت ما أطول وكان إنجلرتا، خالل وجست
من أخذ الذي االبتكار عىل وال الشذوذ، حب عىل منظرها يدل ال ومدائَن بقرى فيها
النبوغ، عىل وعالمة الفرد لشخصية مقياًسا صار حتى عظيًما مأخذًا األوربيني فكرة
ال الذي الشاعر وكذلك كاتبًا، يعد ال جديًدا أسلوبًا لغته يولد ال الذي الكاتب فإن
ال كذلك عاديٍّا، شاعًرا يعد ال أبكاًرا ومقاصد حديثة أفكاًرا الطبيعة من خياله يأخذ
والقرى املدن رأيت ذلك من الرغم عىل ولكن وجدته، غرابته إال يشء إىل النظر يلفت
كان حتى وألوانها األبنية وارتفاع الشوارع تخطيط يف ا جدٍّ متشابهة وقتئذ اإلنجليزية
الفرد أن عىل املحافظني، حكومة يف أو املحافظة، فكرة عىل بنيت أنها للرائي يخيل

«أوريجينال». القارة أوربيو يسميه كما أو طبًعا مبتكر وعمله فكره يف اإلنجليزي
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كأل معظمها الغلة قليلة فسيحة جميلة بحقول مر املدائن، بغري القطار بنا مر
يف فخطر وفواكه، خًرضا مزروع منه واألقل حنطة، مزروع والقليل األنعام، ترعاه

أغنياء؟ األرض بهذه اإلنجليز أن كيف الغلة القليلة األرض هذه ملشهد نفيس
مما ثروتهم كل قوم من فالح ألني الناضج؛ غري الرسيع الخاطر هذا يل خطر
التي الصناعة من الطائلة اإلنجليزية الثروة موارد لحظت أن ألبث ولم األرض، تنبت
اليشء؛ بعض نأباها كنا التي والتجارة اليشء، بعض نحتقرها — املرصيني نحن — كنا
سأله: إال أحد إليه يجلس ال كان الذي املرصي املثري ذلك وذكرت الخاطر، لهذا بسمت
عن يشف مما ذلك وأمثال العام؟ هذا يزرع القطن من فدانًا كم أو يملك؟ فدانًا كم
يزرع وما األرض من يملك ما هو الثروة كل وأن ثروته، يف الرجل قيمة أن يف فكرته
اجتماعية حقيقة عن وذهلت املرصي، املثري ذلك مثل مثيل كان فلقد القطن، من فيها
صفاء يف وال أرضها خصب يف ليسا وسعادتها األمة غنى أن وهي: الحقائق؛ أكرب من
أبنائها، من املهذبني عدد بمقدار بل مدائنها، بضخامة وليس منطقتها، واعتدال جوها،
األرض خصوبة أعوزتها إذا نعم غناها، يخلقون الذين وهم مجدها، يبنون الذين فهم
يف واملخاطرة الذات عىل واالعتماد والتجارة الصناعة من وعلمهم بعقولهم ألمتهم خلقوا
التليد. املجد يطاوله ال طارًفا ومجًدا أضعاًفا الزراعية الثروة تفوق ثروة املنفعة سبيل

نلسون تمثال

عالية قاعدة عىل أقيم تمثال نلسون؛ تمثال فيها النظر يلفت ما وأول لندرة، دخلت
ملك أو األمراء من أمري تمثال الرفيع مكانه يف يطاوله ال بحيث املألوف غري عىل ا جدٍّ
نلسون عليها يقف التي القاعدة ربع تطول ال علت مهما أولئك رءوس فإن امللوك، من
من كل عىل املمات يف مكانته قومه فأعىل عاليًا، رجًال الحياة يف كان إنه أجل بقدميه،

عداه.
أقدار عىل أقدارهم وترفع ترشفهم أعمالهم دامت ما رجالهم اإلنجليز يجل كذلك

امليالد. بمجرد الرشف نالوا الذين
عن يتحدثون اإلنجليز ترى إال األدب يف السمر مجالس من مجلًسا السائح يغىش ال
وتسمع املتاحف، يف تمثاله ترى واالحرتام؛ واإلجالل الفخر، بلسان شكسبري شاعرهم
يكون أن من ممثًال كان أنه يمنعه ولم املسارح، عىل رواياته وتشهد األندية، يف ذكره

األولني. ملوكهم من مكانة أعىل اإلنجليز قلوب يف
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واألزبكية هايدبارك

وحدها هي أنها أزعم أخالًقا، لهم وصارت نفوسهم، يف تأصلت عادات اإلنجليز أبناء يف
الواجب، ملعنى وتقديسهم العمل يف جدهم من املستفادة القومة تلك قوتهم؛ يف السبب
أن غري من قائل لكل واالستماع القول حرية الصفات تلك من الحظت ما أخص ومن
«هايدبارك» حديقة يف يخطبون كثريين خطباء رأيت أني ذلك من حريته، أحد يصادر
الشاب، ومنهم الشيخ منهم متنقًال، منربًا يعلو وبعضهم األرض، عىل واقف بعضهم
املادية املزاحمة لهذه اختيارهم سوء عليهم نقدت حتى بعض من مقربة عىل بعضهم
بهؤالء الناس جماهري وتمر الخطباء، بآالف يضيق ال األرجاء فسيح واملرسح للمكان،
املصفقني. مع له فيصفق يعجبه، الذي الخطيب عىل منهم واحد كل ويقف الخطباء،

الواحد يبدأ قد الذين العاديني الخطباء بأولئك ا خاصٍّ منربًا هذا الهايدبارك ليس
والخطباء الساسة لكبار عام منرب أيًضا هو بل ثالثة، أو فردين أو فرد عىل خطابته منهم
الكبرية وأغراضه العايل بصوته الربملان قاعة ضاقت كلما غالدستون كان فقد املفوهني؛
فيحول متوالية ساعات الناس من األلوف فيها يخطب العامة الروضة هذه إىل عمد
«كرهاردي» كان وكذلك مقصد، إىل مقصد من ويخرجها فكرة، إىل فكرة من األمة
أو رسوم مالحظة غري من الناس يف يخطبون اليوم إىل اإلنجليز خطباء من ونحوه
أحوال عىل الرسمية األلسن هذه بواسطة واقفة األمة تكون حتى دعوة اشرتاط أو نظام
كإعالن للحكومة، الكبرية املقاصد من مقصد أي األفراد من فرًدا يفوت فال الحكومة،
النساء إعطاء أو عامة، رضيبة رضب أو أخرى وأمة أمتهم بني تقريب أو سلم، أو حرب
والنواب الوزراء خطب من يعرف لندن يف البسيط العامل إن بحيث االنتخابات حق
بعض الشخصية مصلحته التي األمة مصالح قواعد من نتًفا أو طرًفا «الهايدبارك» يف
سياستنا يف حتى الكالم يجتنبون — هللا سامحهم — ونوابنا وزراؤنا كان ولكن منها،
أخصائهم وبني بينهم والنوادي الخلوات يف اآلذان يف التهامس من يكون ما إال الداخلية

األقربني.
املرشوعات، من مرشوع يف الرساي مقصد أو اإلنجليز مقصد جليٍّا عرفوا إذا كله هذا
يف الحكومة مقاصد للناس فيبني األزبكية حديقة يف الجمعة يوم يقف من منهم فهل

العامة؟ األمور من أمر أي
برأي إقناعها أو مرشوع عىل األمة إيقاف يهمهم يكن لم حكومتنا رجال إن كال!
يريدونه مرشوع كل الشورى مجلس من يكسبوا أن يهمهم كان الذي ولكن فكرة أو

طريق. بأية
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اإلنجليز وزراء مع تعلموا من وزرائنا من فإن اإلنجليز، كأمة ليست أمتنا كانت إذا
يف هم أم غرب»؟ والغرب رشق «الرشق أن أيًضا رأيهم من فهل واحدة، مدرسة يف

مقلدون؟ — الحديثة املدنية يف زمالئهم — اإلنجليز لوزراء األمة من القربى

املنورة املدينة إىل (4)

املنورة، املدينة إىل أبي مع سافرت بليبيا اإليطالية الرتكية الحرب وقبيل ١٩١١ سنة يف
ليستطيع كريس عىل كالهما وقف إذ ؛ ولديَّ لوداع مكتبي يف وقفتي أنس ال أنس وإن
العادية التافهة املشاهد يصف أن الرجل عىل أنكر ولنئ هواه، عىل كلفة غري من عناقي
اآلباء بني الحنان ملشاعر األول املقام يعطون الذين من فإني الناس، لجميع تقع التي
األشباه مسامرة إىل وامليل األوطان، وحب التالقي إىل والشوق الفراق وآالم واألبناء،
واحرتام السفهاء، ومداراة الضعفاء، ومواساة الفقراء، ورحمة واألصدقاء، األقرباء ومودة
مشاعر بجانب يحتقرونها للذين ا حقٍّ أجد وال املشاعر، هذه روايات تعجبني الكرباء،
االستثنائية والصفات والفزع الخوف ومآزق والشجاعة، القدرة آثار ووصف البسالة
ملعذورون الناس وإن العد، يخطئهم ال آدم بني من ا جدٍّ محدود لعدد إال تتفق ال التي
لذة، العادة يف املرء يجد أن وقليل عادية، غري ألنها البسالة؛ مشاعر بقصص الولع يف
الحقيقة يف كانت وإن عادية، أنها إال لها ذنب ال املتواضعة العامية املشاعر تلك ولكن

الحياة. ونحب نحيا ولها بها، التي وهي اليومية، لحياتنا املؤلفة هي
جامدتني، مفتوحتني عينيه بملء إيل أكربهما ينظر إذ ابني؛ وداع وقفة أنس فما
وهي الصغرى بابنتي أنا فإذا ثالثني. فأجبته: السياحة؟ هذه يف أغيب يوًما كم يسألني
ولوال واحًدا. شهًرا بل ال؛ فقلت: الدمع، قطرات عينيها يف تجول األيام عد تجهل ال
خربه عىل ولداي يعتاد أن إىل ألرجأته به وارتبطت السفر عىل نهائيٍّا عزمت كنت أني
يل شغل وال تركتهما سفري، يوم إال يعلمانه ال فجائيٍّا كان ألنه أمره؛ عليهما فيخف
فائدة ومقدار الحي، نفس يف أصله واستقصاء الشعور هذا تدبر إال التالية الساعات يف

الضعيفة. قلوبنا يف إيجاده من الطبيعة
معرتك يف فيرتكه املقدار، بهذا املحبوب ولده عن والد يغفل كيف أتساءل: جعلت
ا، جمٍّ حبٍّا ولده يحب لرجل عجبت والرتبية؟ العلم من له سالح ال أعزل البرشية الحياة
مزعوم خري لتحصيل بالكذب يأمره ينفعه، ما دون يرضه ما عىل وقًفا حبه فيجعل
مهالك، وكلها والنفاق، والرياء امللق عىل يطبعه مهلكة، والكذب موهوم، رش دفع أو
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والتربم الجبن، حد إىل البقاء وحب بالكرامة االستهانة من األمثال رش بفعله له يرضب
األبوي»! «الكره يسمى أن األبوي الحب بهذا فأَْخِلْق اللؤم، حد إىل بالعهود

واملرء عودناهم، ما عىل وهم أردنا، إذا بررة هم أيدينا، وصنع أجزاؤنا أبناؤنا
فاملسئولية عقولهم؛ وكسدت طباعهم، وفسدت قلوبهم، قست إن إنهم عاداته، أسري
من ذلك بعد إياه دعوناهم وما وأمزجتهم، دمائهم من إياه أورثناهم ما عىل ذلك يف
نحن وإذا العلم، بتعليم عقولهم تصحيح من عنه قرصنا وما الفضيلة، حرمات انتهاك
أحكامهم بالعلم وصححنا الفضيلة، عىل فربيناهم ملستقبلهم، األصلح وتحرينا تدبرنا
الفهم وملكة الغري عن األخذ ملكة نفوسهم يف وقوينا أذواقهم، وهذبنا األشياء، عىل

يُغلبون. وال يَغلبون مسلحني العملية الحياة إىل أخرجناهم اإلنتاج، وملكة
و«يا بابا» «يا الصغار نداء نفيس يف يثريها وذكراها الوقفة تلك أنس ال أنس ما
املشاعر من لغريه يدع ال الحنان من بفيض فأشعر البالد، للهجات تبًعا أباه» و«يا أبي»
أفهم فال مًعا، الحسية املعنوية الحقيقة هذه يف النظر أرجع أن إىل قلبي من محالٍّ
الولد؛ بقلة أو بالعقم عليها أو ألنفسهم هللا يدعون الذين ألولئك وجًها أرى وال معنًى
فقريًا يبقى أن أحدهم رض وما اإلمالق، من أقبح يتمنونه وما اإلمالق، يخافون ألنهم
والهناء، الراحة ومناط الفقر ومدفع العني قرة الولد كان طاملا فيا بولده، غنيٍّا بماله
املال بطرفيها: الدنيا الحياة زينة ليخرس الولد كثرة الفقري يخىش أن الحمق من أَوليس

املبني. الخرسان هو ذلك والبنني؟!
املفكرين ملك قول ظاهره عىل يأخذون الذين املتطريون املتفلسفة أيًضا هؤالء من
الزواج، متاعب تقدير يف يغلون العيش، سوء من بالشكوى يجأرون املعري، العالء أبي
الفقر، من خوًفا ال والعقم، الرهبنة ويفضلون باألوالد، العناية احتمال عىل ويجبنون
وال الوجود من يأخذون ألنانيتهم، وإرضاء راحتهم عىل حرًصا بل الذل، من فراًرا وال
وال طائفة، لذة ثمرة إال الولد يرون ال بأولئك كأني يؤدون، وال يستدينون يعطون،
قلوبًا أوتوا الذين عند لذة تعدلها ال التي ولذتها وطهارتها األبوة بمكانة يشعرون
تستحي كبرية ونفوًسا السواء، عىل واآلالم اللذائذ تسع رحبة وصدوًرا تحب، أن تعرف
لرشف األكفاء اآلباء هم أولئك منتجة، غري مستهلكة دائنة، ال للوجود مدينة تكون أن

األكرمون. اإلنسانية أسعد هم وأولئك األبوة،
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الرسولملسو هيلع هللا ىلص مقام يف

قديمها معاهدها؛ لوصف أتصدى أن املنورة للمدينة زيارتي عن الحديث يف أريد وال
من طرًفا أنقل وال الرشيفة، والحجرة املدني الحرم وصف يف أخوض وال وحديثها،
يف البتانوني لبيب الفاضل األستاذ ذكره ملا مكرًرا إال أكون ال فعلت إذا ألني العادات؛
محمد الرسول مقام يف نفيس به شعرت ما بعض هنا أنقل أني غري املعروفة، رحلته

فأقول: والسالم، الصالة عيه
موطن املدينة نحو وجهه موجًها الحجاز، مستقبًال «تبوك» من املسافر خرج متى
إىل مرجعها شتى، انفعاالت نفسه تنفعل ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول ومقام الوحي، ومهبط الهجرة،
سهول املنورة، املدينة إىل صالح مدائن إىل «تبوك» من فيها يمر التي األرض طبيعة
نابتًا، وال قائًما، شجًرا عليها ترى ال ألوانها، مختلف جرد كثرية وجبال مجدبة، قليلة
إىل ضاربة وزرق وسود حمر جبال منها والسكون، الفضاء إال يشء وال طائًرا، وال
إن املسافة، بعد املسافة الحديد السكة محطة إال يؤنسها ال موحشة كلها الخرضة
أو دمشق، كجنات بيننا، عليه واملصطلح لدينا، املعروف الطبيعة جمال عن تجردت
وال جاللها، الطبيعة من لها بقي فقد لبنان؛ مناظر مختلف أو البقاع، سهل مزارع
الطبيعة هذه تعطيك الجمال، أثر يفضل ما النفس يف له يكون قد الجالل أن يف شك
سبيل يف هللا عبد بن محمد العربي النبي القاها التي الصعوبات إكبار املهيبة الجرداء
العشب، النادرة املاء، العديمة األطراف املرتامية املناطق هذه يف رسالته بتبليغ القيام
عىل ولحظت الجبال، تكتنفها املدينة مدخل إىل وصلت فإذا واألجبال، األوعار الكثرية
من قرب عىل أحد، جبل تحت حمزة سيدنا مقام رأيت ثم عفان، بن عثمان دار الشمال
— املصطفى مقام فوق املرضوبة الخرضاء القبة ورأيت املدينة عىل رشفت ثم مرصعه،
وأرشق القديم، العربي املجد ذلك ذكرى ثائر نفسك يف ثار — والسالم الصالة عليه
عىل تشععها ومصدر مهدها، الحرم هذا كان التي الرشيفة املبادئ تلك نور روحك عىل
املدينة من النور رأينا يقولون: الذين تعذر هنالك أقصاه، إىل أقصاه من العالم أطراف
بالعني الحيس النور ذلك نر لم السماء. إىل الهواء طبقات يشق الخرضاء القبة فوق
إىل وال وينقلها، ذراته يحرك هواء إىل انبعاثه يف يحتاج ال نوًرا هناك ولكن البارصة،
كما حسيٍّا نوًرا يرون ال إنهم الهدى، نُوَرِي والفضل، العلم نور عليها ينعكس أجسام
لنا أتمم ربنا يقولون: وبأيمانهم، أيديهم بني يسعى الهدى نور يرون وكأنهم يقال

قدير. يشء كل عىل إنك لنا واغفر نورنا،
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اللغات مختلفي الزائرين زحام يف السالم باب من مرة ألول املدني الحرم دخلنا
والنبي العظيم، الرجل فناء الرحب، الفناء ذلك دخلنا واألجناس، واألزياء واأللوان
األثر من مىض ملا وتذكرة فيه، نحن ما إىل نظرة إال هي فما األمني، والرسول الكريم،
الجبني يبتل حتى الخضوع النفس ويأخذ العالية، الحرضة من هيبة القلب يمتلئ حتى
واحد مقامه يف يضارعه وال مطاول، مجده يف يطاوله ال من مقام أمام الوقوف من عرًقا
له معرتف أو بهديه، ومستنري علمه، بحر من مغرتف سواء، لديه فكلهم حواء، بني من
عىل الخلق سيد بحق يرونه عليه، أُنزل وما بمحمد آمنوا فالذين مقامه، ورفعة بسؤدده
والشارع وكرًما، فضًال الرجل كل الرجل أنه يف يجادلون ال يؤمنوا، لم والذين اإلطالق،
إىل هاجر املثال، عديم والشجاع الناس، أحوال من والدقائق بالعظائم أحاط الحكيم
تلك ويف الحال، هذه عىل وهو صديقه وصحبة نفسه إال الدنيا من يملك ال وهو املدينة
والجبابرة األكارسة أخاف قد الحال هذه عىل الخصام، لد األعراب وبني املجدبة البالد
مما له يكن ولم ومظاهرها، أسبابها بكل القوة أويل والجنود والعروش األموال أصحاب
وما النرص، له فكان والرسالة، والنبوة والحكمة العلم آتاه هللا ولكن يشء، أيديهم يف

هللا. عند من إال النرص
محمد، قرب يزور ثم واألشياء، األشخاص بني النسب تقدير يعرف الذي ذا فمن
عىل املكث إطالة أو املقصورة مس عن األدب يقصيه ال أو لهيبته، نفسه تخضع وال
بعريه يعقل كان إذ عمر؛ بن هللا عبد املسلمني فقيه يصنع ما نحو عىل إال منها، مقربة
بكر، أبا يا عليك السالم هللا، رسول يا عليك السالم فيقول: يدخل ثم الحرم، خارج يف
أجد ذلك مع أني عىل أتى! حيث من راجًعا يقفل ثم حفصة، أبي يا عليك السالم
سجًدا، لألذقان األعتاب عىل ويخرون الحجرة، من يقرتبون الذين العوام لهؤالء عذًرا
قصريًا؛ أو طويًال كالًما يرسون الشباك من شفاههم ويدخلون بقوائمها، يتمسحون ثم
أحضان يف نمت التي العقول، تلك يف امللكات من عداها ما كلَّ تَُجبُّ قد املحبة فإن
اللياقة، حدود ويجاوزون النسب، تقدير عن فيذهلون العلوم، أحضان يف ال القلوب
سواء التأدُّب، حدود عند الوقوف هيئتهم من الحظت من األعراب من فإن ذلك ومع

الشهداء. زيارة يف أو الرسول، قرب زيارة يف ذلك كان
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فرغنا فلما زيارته، يوم صبح حمزة سيدنا مقام وأصحابنا نحن زرنا أننا ذلك من
الجهة يف تنتظرنا عرباتنا كانت حيث الرمل، من فسيًحا ميدانًا وقطعنا زيارتنا من
كتفه يف يعلق كلهم أسلحتهم، حاملني جمالهم راكبني زمًرا األعراب نرى بنا إذا املقابلة،
خنجر، أو غدارة جانبه إىل يكون وقد رصاص، خراطيش وسطه يف ويشد بندقية،
املدينة من يفدون هم فإذا يفعلون، ماذا ننظر وقفنا كله ذلك مع جانبه، إىل وسيفه
حمزة سيدي مسجد تحت الفسيح امليدان ذلك يف بعًضا بعضهم ينتظر جماعة، جماعة
خليفة هو منهم رجًال يظل أخرض علم وأمامهم وقفوا هجان أربعمائة كملوا حتى
هذين عليه يرددون وهم جميل، بصوت شعًرا لهم يحدو والحادي مكة يف السنويس

البيتني:

ح��م��اك ف��ي أت��ي��ن��ا ق��د ال��رس��ول ع��م وي��ا ح��م��زة س��ي��دي
أت��اك م��ن ت��خ��ي��ب ال وال��َق��ب��ول ال��ش��ف��اع��ة م��ن��ك ن��رت��ج��ي

علمت فما أجملها، ما نغمة عىل واحد آن يف البيتني هذين الكبري الجمع هذا يردد
سمعته، الذي الغناء هذا من بالقلب آخذ وال نغمة أشجى الظرف هذا مثل يف غناء
وسألت للزيارة، فيدخلون يرتجلون ثم القدوم، تحية املسجد من بعد عىل ذلك يفعلون
سيدي مولد املوسم، هذا يف للزيارة مكة من حرض السنويس الخليفة إن يل: فقيل عنهم،
لالسرتاحة دعوه إال الطرق قبائل من قبيلة بأرض يحل فال املعراج، وليلة حمزة،
من الجيش هذا مثل يف وهو إال املدينة يصل فال جماعة، مريديه من يتبعه ثم عندهم،
وما القلوب، يف االعتقاد أفعل ما ياهلل، السنوسية، الطريقة تالميذ من املسلحني العربان

اعتقاده! وراء السري من البدوي أقرب
وقاره، عىل ووقاًرا هيبته، عىل هيبة فتزيده السكينة، تخيم الرشيف الحرم هذا عىل
أوقات بني فيما صوتًا فيه تسمع ال األجناس، مختلفي من بالناس دائًما غاص أنه ومع
إىل الحصباء من تنتقل الحمائم وحفيف الحرم، زوايا يف املدرسني تقريرات إال الصالة
الطائر، يهاج كيف تعرف ال األنس، غاية يف فهي الناس، كثرة يهولها ال الحرم ذرى
يأتيها ال آمنة العيش، بؤس تعرف ال نواعم الصيادين، حبائل يف الوقوع تتصور وال
انقلب الصالة وقت جاء فإذا آمنًا، كان دخله من حرم فإنه خوف، النبي حرمه فيما
الجماعة. صالة لشهود الحرم؛ إىل ونساء رجاًال املدينة يف من كل وهرع ضجة، السكون

77



حياتي قصة

عن وضاق عددهن، عنه كثر إذا إال يتعدينه ال بهنَّ خاص مصىل هناك وللنساء
بقراءة الحرم صحن يف احتفل بعدها، التي العرص صالة وقت ذلك كان كما احتوائهن
من كره عىل الرجال، جانب إىل املسجد يف الناس من كثري كان وقتئذ املعراج، قصة
يتجاوزن ال النساء بجعل ا جدٍّ يحتفظ بعضهم رأيت فإني نظن، ما عىل الحرم أغوات
عىل الجالسني األعراب بعض قام املعراج قصة قرئت وملا للزيارة، إال مصالهن حدود
كأنه حجينا» «حجينا يقول: وهو بعًضا بعضهم يحصب املسجد صحن يف الحصباء

املوسم. هذا يف للرسول زيارته عىل أيًضا الناس يشهد
الطلبة، غري من الحلقة، يف تجد فقد الدروس؛ بحضور عناية املدينة يف وللناس
الكبري األستاذ درس الوقت بعد الوقت نغىش كنا فقد نحن أما املستمعني، من كثريًا
املدرسني ذكر وملناسبة الرشيف، بالحرم والبيان الحديث مدرس الونييس حمدان الشيخ
وال جزاءً عملهم عىل يطلبون ال للربكة، التماًسا هناك يدرسون بأنهم نرصح أن يمكننا

شكوًرا.
أن قل وذلك املدني، الحرم يف أي منبته، يف العلم تشجيع األشياء ألزم من أن غري
محمد رشيعة الناس تعليم يف اجتهادهم ليزيد ال املدرسني، أولئك بمكافأة إال يكون
ضاق إذا اجتهاده كثر مهما املدرس ألن مجاورتهم؛ لتستمر ولكن الكريم، مقامه حول
مصلحة من ذلك وليس لهجرته، اضطراًرا اضطر يقطنه الذي املكان يف العيش به
رواتب ولكنها الوقف، من أو الدولة من سواء الرواتب بعض يؤتون أنهم حقيقة العلم،
فتلقفت ذلك يف بحثت للتدريس، املنقطع املدرس حاجات من بيشء تفي ال ا جدٍّ زهيدة
يتصدرون الذين وهم املطوفني املزورين أن إىل جميًعا مرجعها الروايات من أطراًفا
العلماء غري من وهم هؤالء يدعون، وبماذا يقولون وماذا يزورون، كيف الناس لتعليم
غري من بلغنا ومما بالوراثة، الوظائف هذه يأخذون بغريهما، وال بالتاريخ، وال بالدين
فإذا العلماء، هم إنهم املطوفون: قال للعلماء، يخصص رزق الحرم جاء إذا أنه سند،

األرشاف! هم إنهم قالوا: لألرشاف كان
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اإليطالية الرتكية مرصوالحرب

قد اإليطالية الرتكية الحرب كانت حتى — وأنا أبي — املنورة املدينة من نعود كدنا وما
كنت ما لتحقيق فرصة هذه أن فظننت طرابلس، عىل إيطاليا وأغارت ليبيا، يف نشبت
— استحياء عىل — أنبه أخذت وقد للمرصيني، تكون أن يجب مرص أن من إليه أدعو
تجلب ال تركيا سيادة وأن الحياد، عىل تكون أن وهو الحرب، هذه يف مرص واجب إىل
الذي الربيطاني االحتالل من تنقذها أن تستطيع وال مرضة، عنها تدفع وال منفعة ملرص

أنفسنا. عىل واالعتماد بتضافرنا إال منه الخالص يمكن ال
أن واتفق غضبهم، إىل ألتفت لم ولكني الناس، بعض املوقف هذا أغضب وقد
سفينة له احتجزوا الطليان إن فيه: يقول أعرفه، ال بدمياط تاجر من كتاب جاءني
إىل فذهبت مرص، علم وهو الرتكي، العلم تحمل ألنها البحر؛ عرض يف باألرز محملة
التوسط إليه وطلبت الخطاب، عىل وأطلعته وقتئذ الخارجية وزير باشا رشدي حسني
وعادت عنها، الطليان فأفرج مرص، يف إيطاليا ممثل فخابر السفينة، عن لإلفراج

صاحبها. إىل السفينة
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واالستقالل املرصي العلم

رشدي حسني عليها وخلفه الحقانية وزارة من زغلول سعد استقال ١٩١٢ سنة يف
أن إليه أطلب باشا رشدي إىل فذهبت الخارجية، وزارة باشا وهبة يوسف وتوىل باشا،
ملثل اتقاءً وبواخرهم؛ سفنهم عىل املرصيون يرفعه مرصيٍّا علًما العثماني بالعلم نبدل
سابق العمل هذا إن فقال: الحديث، حاًرضا باشا وهبة وكان دمياط، لتاجر وقع ما
عن استقاللها مرص تعلن أن إليه أطلب باشا رشدي إىل أخرى مرة رجعت ثم ألوانه،
االستقالل، بهذا اإلنجليز لها ويعرتف عليها، ملًكا الخديو تنصب وأن العثمانية، الدولة
املعتمد كتشنر واللورد عباس الخديو عىل هذا يعرض أن األمة حزب باسم ورجوته
ذلك يف الوزارة رئيس باشا سعيد محمد يخرب أال إليه وطلبت مرص، يف الربيطاني
وأما الفكرة، هذه من ا جدٍّ مرسور الخديو أن وأخربني استدعاني، يومني وبعد الحني،
بها أخرب إنه يل: وقال تركيا، مضايقة تريد ال إنجلرتا ألن رفضها؛ فقد كتشنر اللورد
يف وحادثته كتشنر اللورد إىل فذهبت العظمى.» الخيانة هي «هذه فقال: باشا، سعيد
ولو أملانيا، شطر وجهها وولت عليها، فبصقت لرتكيا، يدنا بسطنا «لقد يل: فقال األمر،
لقبول مناسبًا الوقت أجد ال فإني هذا ومع كثريًا، املوقف لتغري مودتنا قبلت كانت أنها

فكرتك.»
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مرصي وفد أول تأليف

الخديو يل:«إن فقال ثانية، مرة الخديو قابل قد وكان ذلك، بعد باشا رشدي إىل رجعت
لتحقيق للسعي لوندره إىل للذهاب وأنت باشا، وسعد باشا، عديل من وفٌد يَُؤلََّف أن يرى

النفقات!» وعليه اإلنجليزي، العام والرأي اإلنجليزية الحكومة مع مبارشة األمر هذا
أنشئ أنا وأخذت الخطة، لندبر الثالثة نحن باشا زغلول سعد بيت يف واجتمعنا

العواطف». سياسة ال املنافع «سياسة عنوان: تحت املعنى هذا يف حملة
الكرباء وبعض طوسون، عمر األمري قام أثنائها يف أسابيع، امتدت األحداث هذه
لهذا البالد يطوفون وأخذوا الحرب، هذه يف تركيا ملساعدة التربعات لجمع واألعيان

بطرابلس. الرتكي للجيش ويرسلونها واألسلحة املؤن ويشرتون الغرض،
أخباًرا وتنرش الحركة، هذه تشجع — «الجريدة» عدا — املرصية الصحف وكانت
وعديل، سعد، — الثالثة نحن فتداولنا تركيا، مع كلها األمة أن تنبئ التربعات هذه عن
واإلقبال تركيا تأييد من الحال بهذه وهي األمة ألن العسري؛ املوقف هذا يف — وأنا
املرشوع، ينجح لم ولهذا عنها، االنفصال تريد أن يمكن ال لها، والتربع مساعدتها عىل

املاء. يف وسقط

الوزارة من زغلول سعد استقالة

يف باشا رشدي عليها خلفه التي العدل وزارة من سعد استقال ١٩١٢ سنة أبريل يف
عن تسببت التي االستقالة هذه يف جانبه إىل وقفت وقد باشا، سعيد محمد الوزارة
الطرفان وكان السواء، عىل الدوبارة وقرص عابدين يهم — لذكره داعي ال — حادث
والعدل، الحق يف وصالبته الوزراء، مجلس يف يبديها كان التي لرصاحته بسعد متربمني
لم إذا واملوظفني الوزراء الستقالة ينترصون الذين من وأنا واجبه، أداء عىل وحرصه
عىل رضيبة نوعها يكن مهما الوظيفة أن أعتقد ألني واجبهم؛ يؤدوا أن يستطيعوا
أداءه يستطيع ما أكثر أمته إىل يؤدي أن عن سبب بأي عجز فإذا له، منحة ال املوظف،
يستقيل، أن عليه فالواجب صالحها، يعتقد التي املبادئ وتحقيق حقوقها خدمة من
صالًحا ومثًال للناس، نافًعا ودرًسا لقومه، مرشفة لشخصه، مرشفة استقالته وتكون
ملصلحة ولكنها الحاكم، ملصلحة الوظيفة وليست املجموع، خدمة يف واإلخالص للصدق
وال شخصه ملصلحة ال األمة ملصلحة هي إنما املوظف يد يف التي السلطة وإن املجموع،
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يحسه الذي الشعور ذلك الرضا؛ شعور إال يشء شخصه ملصلحة منها يكون أن يجوز
عجب فال القاعدة، هذه عن نصدر دمنا فما لقومه، عليه بالواجب يقوم عندما الرجل
أمام العراقيل وضعت كلما املوظف أو الوزير استقالة لفكرة أنصاًرا أنفسنا نصبنا أن
الخدمة، من أداءه يستطيع ما أكثر لألمة يؤدي ال بأنه يشعر فأصبح العمل، يف حريته
العقل ذي العامل الرجل استقالة نكره ال فجعلنا هذا، اعتقادنا إىل الغلو تطرق قد بل
وال بالعمل له عالقة ال شخيص لسبب ولو الحكومة خدمة من القوية واإلرادة الناضج
عدد يف والحكومة األمة بني املوازنة إىل بعد وصلنا قد نكن لم بالدنا يف ألننا بالحكومة؛

أمتهم. مجد بأيديهم يبنوا ألن املستعدين األكفاء الرجال
أضيف بل الحني، ذلك يف زغلول سعد الستقالة انتصاري فرس ما وحده هذا ليس
للحاكمني نافًعا درًسا وألقى واإلعجاب، الثناء بني الوزارة وترك استقال أنه إليه
بأرسها األمة تصفيق بني الوزارة زغلول سعد دخل فقد السواء؛ عىل واملحكومني
عهدناه ما بكل الوزارة دخوله استحسان عىل الطبقات إلجماع معنى وال واستحسانها،

فيه. متشدًدا الحق، عن مدافًعا لألمة، ناًرصا ليكون إال تعيينه عند غريه لوزير

األحرار املتعلمني ممثل

عقولهم عىل ليس الذين األحرار املتعلمني طبقة فيها ليمثل الوزارة دخل قد «سعد» كان
سلطة املعارف يف فحقق ونفعه، الوطن حب إال قلوبهم عىل وال للحق، إال سلطان
وزارته مستشار وضع من نفسه وعلو بقدرته وتمكَّن الوزير، كريس ومأل املرصي،
أكثر يف األمة آمال وحقق والوطنيني، األجانب املوظفني بني وسوى القانون، حد عند
وأعاد االمتحان، لغة هي التعليم لغة وجعل العربية، باللغة التعليم فجعل طلبت، ما
شورى مجلس عىل عرضها من بد ال قوانني املدرسية للنظامات وجعل البعثات، عهد
عيل املرحوم وزيرها عهد املعارف إىل أعادت التي املرشوعات من ذلك غري إىل القوانني،

باشا. مبارك
التي الرشعي القضاء ومدرسة املعلمني، مدرسة إنشاء سعد أعمال من وكان
ودهائه الوزارية وقدرتة األدبية، لشجاعته محكٍّا كانت جمة صعوبات إنشائها يف وجد
بأقل فيها يكن ولم وزيًرا، بصفته حقه يف يفرط لم الحقانية وزارة توىل فلما السيايس،
عن دفاعه كان حتى التعليم نرش عىل املعارف نظارة يف منه العدل إقامة عىل غرية

به. واإلنجليز الخديو وتربم السلطة ملخالفة مجلبة اعتقاده

83



حياتي قصة

السلطة، إلرضاء للوزير الالزم الدهاء نقصه قد بأنه استقالته يف سعد اتهم وقد
وتحقيق برأيه الرضا عىل السلطة حمل يف كثريًا نجح أنه عىل عجيبة، تهمة وهي

مرشوعاته.
املحقق فمن تعاضده، كانت الربيطانية الوكالة أن من الزمان ذلك يف قيل ومهما
عن يدافع كان بل فيها، يداج ولم اعتقاده، يخالف ال أعماله كل يف كان الرجل أن
عن يتحول لم عليه مًعا اتفقا ملا إنه حتى الفعلية والسلطة الرشعية السلطة أمام رأيه
استقالة تعترب استقالته إن بعضهم: عنها قال التي املرشفة االستقالة وفضل موقفه،

للوزارة.

مرصوسورية وحدة

الجامعة أو «البنارابيزم» يسمونه ما بوادر مرة ألول ظهرت ١٩١١ سنة نحو يف
السيد هما ولبنان، الشام أعيان من رجالن مرص عىل وفد الحني هذا ويف العربية،
مجلس يف نائبني وكانا بريوت، أعيان من ثابت والسيد دمشق، من العسيل شكري
مرص، إىل سورية لضم السعي أجله من جاءا الذي الغرض وكان باستامبول، املبعوثان
معهما متفًقا أكن ولم الرأي، وأهل بالسياسة املشتغلني من لقيا فيمن مراًرا لقياني وقد
أن وأذكر مرص، مصلحة يف أره لم ألني بل فحسب، الطلب هذا لتعذر ال الرأي؛ هذا يف
غلبته برصاحة عنها يدافع كان أنه حد إىل لفكرته متحمًسا كان العسيل شكري السيد
يف النرص أبو بك ومحمود باشا فهمي العزيز وعبد أنا لنا قال حتى اعتبار كل عىل

رجال! فيها وسورية مال فيها مرص بمنزيل: مأدبة
لم بأنهما األمر انتهى وقد ومرص، سورية وحدة فائدة عىل التدليل مقام يف وذلك

املسعى. هذا يف ينجحا

له يعرف ال الذي هو املرصي وأن للمرصيني، مرص بأن أنادي طويل زمن منذ وكنت
سبيل عىل آخر وطنًا له ويتخذ مرص، يف يقيم وطنان له الذي وأما مرص، غري آخر وطنًا
أن إىل مرص يف السوريني دعوت وقد الكلمة، بمعنى مرصيٍّا يكون أن فبعيد االحتياط،
بلدية مدير باشا شكور إيلَّ وبعث مرصيني، ليكونوا املحافظة؛ يف أسماءهم يسجلوا
ولم الرأي، هذا يعززان بالداخلية املطبوعات مدير باشا صفري هللا وعبد اإلسكندرية،
ما الواجبات من مرص يف قاطن كل يتحمل أن أريد كنت ولكني فقط، السوريني أقصد
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أرض بأن يقول من السلف من كان فقد املرصية؛ القومية لتحقيق املرصيون يتحمله
تطمع مستعمرة أمة كل بها تنتفع استعمارية قاعدة وتلك املسلمني، لكل وطن اإلسالم
تتمىش قاعدة تلك البالد، من حواليها فيما يوم كل نفوذها ونرش أمالكها توسيع يف
يكون أن ويحب الدين، باسم البالد يفتح الذي القوي العنرص مع السهولة بغاية
بذلك ليصل املفتوحة؛ األقطار من قطر أي يف الوطنية الحقوق جميع كاسبني أفراده
املفتوحة األمم من أمة تنقض ال حتى املختلفة البالد يف املختلفة العنارص توحيد إىل
أما نفسها، عىل بسيادتها االستقالل إىل تتطلع وال العليا، بالسلطة تتربم وال عهدها،
يف الرشقية األمم هذه أمل وانقطع الغرب، لنفوذ غرًضا الرشق أقطار أصبحت وقد اآلن
يف أمة كل بسالمة واالحتفاظ املهاجمة، ال املدافعة حد عند أطماعهم ووقفت االستعمار
هو رشقية أمة لكل مطمع أكرب فإن وجودها، ويفنى جنسيتها، تنمحي أن من بالدها

االستقالل.
الراهنة الحال مع تتمىش ال ألنها البقاء؛ من لها حقَّ ال القاعدة هذه أصبحت ولهذا
أطماع مع املتفق الوحيد املذهب محلها يحل أن إال يبق فلم وأطماعها، اإلسالمية لألمم

الوطنية! مذهب وهو محدود، وطن لها رشقية أمة كل
السكان لكتلة املؤلفة العنارص بني التفريق إىل أدعو كنت أنني أقول مما يفهم ال
بالجنسية يتربمون الذين دعوت املرصية، للجامعة أدعو كنت ذلك ضد عىل بل املرصيني،
االنتساب من وبأعمالهم بأحاديثهم يفروا ال أن مرص يف باإلقامة كسبوها التي املرصية
غالبًا تتجه وقلوبهم وعقولهم مرص، يف بأجسامهم يقيمون الرشيفة، الجنسية هذه إىل

بخريها. عليهم ضنت التي األوطان إىل حدودها؛ خارج
ونكرم أنفسنا نكرم وأن قبلتنا هو وطننا يكون أن علينا تقيض مرصيتنا إن
عظيم؛ رشف مرص إىل واالنتساب بخرينا، ونخصه غريه، وطن إىل ننتسب فال وطننا
متى الرقي لها يكفل ما والتاريخية الطبيعية الثروة من ولها مرتني، التمدن ولدت فقد
مجد إىل بها وسموا رشفها فاسرتدوا أطماعهم، وكربت نفوسهم، وعزت أهلوها، كرم

األولني. آبائهم
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للصحافة نقابة أول

الصحفيون استجاب وقد املرصية، للصحافة نقابة تأليف إىل دعونا ١٩١٢ سنة نحو يف
مسيو انتخبْت ثم العمومية، الجمعية واجتمعت الدعوة، هذه إىل ألوانهم اختالف عىل
نمر فارس األستاذ وانتخبت نقيبًا، باإلسكندرية «الريفورم» جورنال صاحب كانيفيه
فيزييه ومسيو «األهرام»، صاحب تقال جربائيل من كالٍّ انتخبت كما وكيلني، وإياي
يف فيزييه ومسيو أنا النقابة هذه مثلت أني وأذكر سكرتريًا، «لوكري» جورنال صاحب
قطاوي يوسف من: كل الحفلة هذه يف خطب وقد إمبو، كوم معرصة افتتاح حفلة
أتت األوىل العاملية الحرب ألن طويًال؛ النقابة هذه تعمر ولم باشا، شفيق وأحمد باشا،

مرص. يف الصحفيني لنقابة محاولة أول كانت ولكنها عليها،

الترشيعية الجمعية انتخابات يف

وكان الترشيعية، الجمعية نظام محله وحل القوانني شورى مجلس أُْلِغَي ١٩١٣ سنة يف
فدخلت الجمعية، يف حزبنا أصوات عىل صوتًا ألزيد عضويتها يف الدخول من يل بد ال
أنا بإسقاطي أوعزوا اإلنجليز أن يعلم زغلول باشا فتحي صديقي وكان انتخاباتها، يف
سعيي يذهب ال حتى إليها أتقدم بأال عيلَّ فأشار االنتخابات، هذه يف باشا زغلول وسعد
أن يل فأكد ذلك، يف بلغني عما وسألته جراهام مسرت الداخلية مستشار فقابلت ُسدى،
حني عجبي كان ما ولشد الحياد، عىل ستكون الحكومة وأن حرة ستكون االنتخابات
الجديد، املالية وزير الفقار ذو باشا سعيد عربة السنبالوين مركز باب عىل وجدت
هو يدير أن إليه طلب للدقهلية مديًرا كان أن بعد وزيًرا ُعنيِّ ملا أنه وقتئٍذ وعلمت
صديقي، أنه تعلم الحكومة كانت الذي باشا حسن حافظ الجديد املدير دون االنتخابات
يف بالقاهرة نجح زغلول باشا سعد ولكن االنتخابات، يف سقطت الوضع هذا وعىل

فيه: يل يقول تلغراًفا إيلَّ وأرسل دائرتني،

العقالء. عطف فلك االنتخاب، يف سقطت لنئ

تأويالت تؤول كانت التي الديمقراطية إىل دعوتي هو أسقطني الذي أن أشيع وقد
اإلشاعة هذه عن شيئًا أعرف ال ولكني اإلسالمي، الدين عىل خروج فيها الناخبني بني
إال االنتخابات يف لسقوطي سببًا أعرف ال كما الناخبني، بني شاعت إنها قيل: التي

إلسقاطي! وعملها الحكومة، تدخل
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الخديو مع الصلح

أخرى مرة باشا زغلول وسعد مرة، باشا سعيد محمد إيل طلب ١٩١٤ سنة أوائل يف
كان «إذا دائًما: إجابتي فكانت لقائي، يف يرغب ألنه عباس؛ الخديو مقابلة أطلب أن

ذلك.» إىل هو فليدعني بلقائي يتفضل أن يريد الخديو
لطفي ومعك أراك أن «أحب لوالدي: عباس الخديو قال الترشيفات إحدى ويف

السبت.» يوم القبة برساي
القبة، رساي إىل أصحبه أن مني وطلب بها، وُرسَّ الدعوة هذه إىل أبي فاستجاب
وقال العامة، الشئون بعض يف يومئذ وتكلمنا استقبالنا، الخديو فأحسن معه، فذهبت
هو جرين واألستاذ كثريًا.» عنك كلمني جرين واألستاذ لحضورك، مرسور «أنا يل:

الجريدة. رشكة قضية يف الخديوية الخاصة ضد مذكرة قدم الذي املحامي
ويريد بها، برًما وكان باشا، سعيد محمد وزارة عن عباس الخديو تكلم ثم
أسماء له فذكرت جديدة، لوزارة يصلحون الذين الرجال يف رأيي عن وسألني تغيريها،

وثروت. وعديل، فهمي، العزيز وعبد زغلول، سعد منها: عدة؛
فتعال الطريق، عرفت «قد يل: يقول وهو ليودعنا، معنا خرج املجلس انفض وملا

سبت.» يوم كل عندي
بالسلطات؟!» واالتصال الكاتب شأن ما موالي «يا له: فقلت

عندي!» تأتي أن تريد ال أنت «إذن فقال:
ُدعيُت.» كلما أجيء أن موالي يا عيل «الواجب قلت:

وطلب له ا خاصٍّ سكرتريًا وفتئذ يعمل كان الذي عوض بك حافظ الخديو فدعا
كان. وكذلك السبت، يوم إليه ألحرض جمعة، يوم كل يدعوني أن منه

أن فيها نطالبهم اإلنجليز عىل حملة نحمل أن عليه عرضت السبت أيام من يوم ويف
زمن يف كانت كما ملرص تابعة باليونان «طشيوز» جزيرة تكون أن عىل يساعدونا
ثم األمن، إلدارة مرصيٍّا وبوليًسا مرصيٍّا قاضيًا دائًما إليها يرسل كان فإنه إسماعيل؛
الخديو فوافق لليونان، أصبحت ثم لرتكيا، تابعة صارت أن إىل ذلك بعد األمر تراخى
الرساي، يف بها الخاصة الفرمانات عىل أطلع بأن اإلذن إليه فطلبت الفكرة هذه عىل
وبدأت فرتجمت، العربية، اللغة إىل الفرمانات هذه برتجمة يأمر بأن باشا شفيق فكلف
فممن اليونان، من يحمونا لم إذا اإلنجليز أن مؤداها الوجه، هذا عىل حملة «الجريدة» يف
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تقع أن يخىش آخر: سبت يوم يف يل قال حتى الحملة هذه يف أسري كدت وما يحموننا؟!
نستبدل أن األصلح من يكون ذلك وعىل البلغار، حوزة يف «طشيوز» ومعها «سالونيك»

باألناضول. الضلمان يف أطيانًا بها
يا له: فقلت البالد، تلك يف تفتيشه األطيان بهذه يوسع أن ذلك من غرضه وكان
النظر ورصفت أوراقي وطويت يذكر. شيئًا االقتصادية املسائل يف أدري لست موالي

«طشيوز». عن
مديريات زيارة يف ورغب استامبول، إىل يسافر أن عباس الخديو اعتزم ذلك بعد
تحبه البالد بأن اإلنجليز إقناع بها يريد كان مظاهرة السفر، قبل البحري الوجه
الحني، ذلك يف الخديوي الديوان رئيس باشا مرتىض عثمان إليه فدعاني به، وتتعلق
بيت لكم فهل البلد، يف والدك يزور أن هذه سفرته يف يحب الخديو سمو إن يل: وقال

السنبالوين؟ يف
هناك.» تستقبلونه «إذن قال: «نعم»، قلت:

كذلك.» «وهو فقلت:
البقاء. بطول له ودعوت العطف هذا للخديو وشكرت

العمد من حفل يف بالسنبالوين واستقبلناه البحري، الوجه بزيارة الخديو قام ثم
ركب حتى اإلسكندرية إىل وصحبناه الزيارة، بهذه عظيًما رسوًرا أبي وُرسَّ واألعيان،

البحر.
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زغلول وفتحي عرفتتولستوي

تولستوي ليو (1)

يف وقتئذ وكنت تولستوي، ليو والسالم اإلنسانية رجل تويف ١٩١٠ سنة نوفمرب يف
الحني ذلك يف وفاته بمناسبة العظيم الرجل هذا يف برأي الجريدة إىل فبعثت قريتي،
أشباه بي تحيط قريتي، يف اآلن أنا حيث تولستوي؛ عن كلمة أكتب أن أحاول فقلت:
أن بهم رحمة عليهم، إشفاًقا قلبه ويتفطر يحبهم تولستوي، يحبها كان التي املناظر
األطماع شياطني الربيئة بقلوبهم وتلعب الشهوات، نار فتحرقهم املدائن من يقرتبوا
ألسنتهم وتجري والرتف، البذخ عادات إىل الصالحة فطرتهم مجرى فتغري الخسيسة،
عىل والصرب القول من الهجر وسماع الزور، رؤية إىل أمزجتهم وتسكن الكذب عىل

الباطل.
السكينة، من هللا رحمه يحبه، كان فيما أنا حيث الكبري، الرجل هذا عن أكتب
وصفري الغراب، ونعيق الدجاج، وصياح الخيل، وصهيل الهواء، حفيف إال أسمع ال

واملكان. الزمان من ظرف أليق يف أني شك فال العصافري،
مؤلفاته من واحد مؤلف وال يدي تحت يكن لم وإن تولستوي، عن الكتابة أحاول
الواسعة األرض هذه امرؤ يرثي كما إال خليًقا، برثائه أجدني ال ذلك عىل وإني الكثرية،
فقد من آدم بني أحد يشفق كما أو الساطع، الضوء ذوات مصابيحها أحد من خلت قد

الواعظني. أكرب من وواعظ الفضيلة، هداة من هاد
القلوب، لها تفجع التي كاملصائب ليست الرجل هذا يف العالم مصيبة بأن أشعر
ال الجزع، فرط من لهذيان اللسان ويسلم الدموع يجري حار، بحزن األنفس لها وتألم
النفوس يف واقعة كبرية، مصيبة الحكيم هذا بفقد املصيبة بأن أشعر بل بذلك، أشعر
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تقع هي كأنما األحزان، آالم من أمًلا تحرك وال قلبًا، تخفق وال عينًا تدمع ال فاتًرا، وقًعا
القلوب. عىل ال العقول عىل

ظاهرة بأية أو القمر، بخسوف أو الشمس بكسوف تشبه أن تولستوي بوفاة فأوىل
يف آثارها وتعرف لتدبرها، عقولنا لها تهتم ما أكثر التي الطبيعية، الظواهر تلك من

الوجود.
ويحب أمته، يحب يشء، كل قبل إنسانًا كان بل فقط، روسيٍّا الرجل هذا يكن لم
يكره السواء، عىل الحرب وأيام السالم أيام يحب الدوام، عىل السالم يحب أمته، أعداء

قومه! عىل أو لقومه فيها الغلبة كانت سواء الحرب
كان بل التقاليد، أو النصوص بحدود املشاعر محدود مسيحيٍّا كذلك يكن ولم
يف يرى ومخالفيه، الدين يف موافقيه آراء الرحيب صدره يسع لتسامحه، حد ال مسيحيٍّا
السعادة به العمل يف ويرى والغريب، القريب وحب واملشاعر، للنفس طهر أنه الدين

واآلخرة. الدنيا الدار هذه يف
كان وإذا والسالم، العالم رجل بل وحدها، روسيا رجل تولستوي كان فإذا
دين يقبل متسامًحا بل له، متعصبًا معني بمذهب محدوًدا مسيحيٍّا ليس تولستوي
بمصيبة َفأَْخِلْق الواسع، مذهبه غري مذهب بحدود تحرج غري من وجد حيثما الفضيلة
مسيحية! خسارة أو روسية، خسارة ال عاملية، خسارة قدمنا كما تكون أن تولستوي

من طرًفا يؤتيهم الناس من رجاًال الكرة هذه عىل الجيل بعد الجيل يبعث هللا إن
يف هديه بنور ويشعرون الباطل، عىل الحق ينرصون أرساره نور من وقبًسا حكمته
نفوسهم ويقفون الناس، إرشاد يف األنبياء سنن يتبعون القفر، واملكان املظلمة األزمة
خسارة موته كان أحدهم مات فإذا لإلنسانية، خري من يريدون ما بلوغ عىل وملكاتهم
بعده فمن هؤالء، أحد إال تولستوي يكن ولم األخالق، ومكارم العلمية الحقائق لها تتأثر
جريرة، غري عىل والعقاب والنفي والبؤس الظلم وجه يف لهم يقف واملساكني للفقراء
له الرامني ورمي املنتقدين، انتقادات أمامها تقف ال فائقة بشجاعة ينرصه للدين ومن
تعدي من ينرصها بالعدل واملعاملة للمساواة من بل القصد، عن والخروج بالزندقة
يهدي من بل واالقتصادية، واالجتماعة السياسية مظاهرها كل يف عليها القوية الطبقات

الرجل؟! مات وقد الصالح، العمل إىل الرجال
أو املاديني رأي وال بجملته، النظريني رأي ير فلم بالفلسفة، تولستوي اشتغل
التي املذهبية بالقيود يتقيد أن يشء، كل ويف دائًما، يأبى، الواسع عقله كان الوضعيني،

التعسف. من تخلو أن يستحيل
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عىل الجماعة إرادة ويغلب منه، وينفر االستبداد، يكره فكان بالسياسة اشتغل
من أكثر (وهم وتالميذه وبأنصاره بنفسه ويعمل األمة، بسلطة يقول الفرد، إرادة

بالفعل. تحققها يتم كاد أو بالده يف تحققت وقد تحقيقها عىل الكثري)
أو االشرتاكية من ا جدٍّ قريبًا اجتماعيٍّا مذهبه فكان باالقتصاد، وعمًال علًما اشتغل
عقله عىل كثريًا َليدل ذلك أن إال تجربة، يف ينجح لم كان وإن وهو بعينها، هي كان

بها. اشتغل التي املختلفة الفروع جميع يف متجانسة آثاره ظهرت الذي املرتب
األخص، عىل املادية الكنائسية التقاليد من ا جدٍّ كثريًا منه فنفى بالدين، اشتغل

تعاليمه. يف كثريون اتبعه به ا خاصٍّ إنجيًال له واتخذ
الواقع) (كتاب الحقيقة كتاب يف يحسب أن يجب كله ذلك عىل تولستوي كان وقد
ما باعتبار ال يكون أن يجب ما باعتبار اإلنسان عن يكتبون (الذين الخيال كتاب ال
إال الشهوات عن فيها يكن لم «البعث» ب املوسومة قصته أن أذكر فإني الواقع)، يف هو
أظهر ثم الرواية، بطل نفس يف النبل عىل الشهوة تغليب فيها الحظ عريانة، حقائق
استحكام عند مؤقتًا فارقته قد كانت التي صورتها عىل اإلنساني العدل أغالط فيها
وتغلب الوسط، تأثري إىل رجع ثم يوم، كل اإلنسان يف ا عامٍّ نجده ما وذلك الشهوة،
غري كان ولو مخالطهن، يجدها التي اليومية األمثلة عن كثريًا يشذ ال مما النساء ميول

فيهن: قال الذي كناز ذي عمار

ه��ن وم��ن ال��دن��ي��ا م��ن ع��م��اًرا ال��ل��ه أراح
ك��ن وال ك��ان��ا ف��ال ب��ع��ي��دان ق��ري��ب��ان
ق��ل��ن ال��ذي وي��ج��ح��دن األب��اط��ي��ل ي��م��ن��ي��ن

عن ناب غري اكرتزر» «السونانت قصصه يف الزوجية لحال وصفه كان كذلك
الكتاب هذا له سبب ولقد الرسور، مع العائالت يف عام غري فيه وصفه وإن الواقع،
والشتم، االنتقاد خطابات له وأرسلن كتب، فيما له واتهامهن منه، السيدات امتعاض
يف زوال) (إميل كان كما إال واقع كاتب وال خياليٍّا، يكن لم الكتاب هذا يف أنه وعندنا
غالبها وال األبنية، كل وليست سكًرا، كلها ليست الناس عيشة فإن (االسوموار)؛ كتاب:
وصفها، التي الحال تلك عىل لسن النساء جميع أن كما وخمارات! حانات املدائن يف
املتَخذة وأنماطها وقتئذ، الحارضة الرتبية عيوب يبني أن أراد تولستوي أن يف ريب وال
تلك نقص بالحس يلمسون الناس ليجعل الكتاب؛ هذا فكتب والبنات، البنني لتعليم
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بنتائِج لتأتي عليها ترتكز الديني االعتقاد من قاعدة لها التي الرتبية إىل ليلفتهم الرتبية؛
الواقع، كتَّاب من تولستوي يخرج ال النظر هذا إن أقول: العائلة، يف املنشودة السعادة
أن يصح ما له كان وإن عمله»، يجب و«الذي العمل؟» «ما سؤاله: زعمنا يؤكد كذلك
يكون ال فكذلك وسالم»، و«حرب «االيمبتاسيون» قطع كبعض الخيال كتَّاب من يجعله
وليس عليه، غلبت قد له شعاًرا اتخذها التي الضيقة باملذاهب التقيد عدم عادة ألن إال
ذلك عىل الحكم نرتك بل الالهوتية، وتعاليمه الدينية، موضوعاته بحث يف ندخل أن لنا

لغرينا.

زغلول فتحي (2)

املبادئ، هذه لنرش عمل عظيًما صديًقا اذكر أن وخادميها الحرية ملبادئ الوفاء من أرى
املرصية األمة حال إىل صادقة نظرة نظر فقد باشا؛ زغلول فتحي أحمد املرحوم هو
من إليه الوصول تبغي الذي األعىل املثل معرفة إىل تكون ما أحوج أنها فرأى وحكومتها،
واضحة، عامة طريقة عىل الوطنية أطماعها تتحد حتى واالجتماعية السياسية نظمها
أوطانهم إىل العلم نقل هي العلماء املصلحون يخطوها خطوة أول أن ذلك فوق ورأى
كل ويف أمة كل يف العلمية النهضة باء ألف هي كانت الطريقة هذه إن … بالرتجمة

زمان.
من خرج منذ لوطنه خدمته يف باشا فتحي رائد كانت الصادقة النظرية هذه
لجان االجتماعي» «العقد كتاب يرتجم أخذ ١٨٨٨ سنة يف فإنه مات، أن إىل املدرسة
و«خواطر لبنتام، الرشائع» «أصول ذلك بعد ترجم ولكنه يتمه، فلم روسو، جاك
األمم» تطور و«رس االجتماع» و«روح كلرتى، دي هنري للكونت اإلسالم» يف وسوانح
وله كلها، الكتب هذه نرشت وقد لوبون، لجوستاف الكلم» و«جوامع لوبون، لجوستاف
لوبون، لجوستاف العرب» و«تمدن السيايس، االقتصاد يف «بورجار» كتاب ذلك فوق

لسبنرس. اململكة» ضد و«الفرد أفالطون» و«جمهورية
وقد املدني، القانون ورشح التزوير، يف ورسالة املحاماة، كتاب فهي مؤلفاته، أما

العامة». «الرتبية يف كتابًا وفاته قبيل ألف
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الرتجمة يف نابغة

من أقول أن وأستطيع املنشور، غري وتصفحت منها، املنشور وقرأت مرتجماته عرفت
يمسك الرتجمة يف نابغة كان الفقه، يف نابغة كان كما زغلول فتحي إن تردد: غري
أرسارها فيظهر الكاتب، نفس طيات يف الحاد بنظره يدخل ثم أوًال، يقرؤه الكتاب
روح من خالية معانيها تحمل األلفاظ ترتجم ما الرتاجم ومن املبني، العربي بقلمه
فيها تقرأ فإنك زغلول، فتحي مرتجمات أما تأثري، لها يكون فال وحرارته، الكاتب

فرق. غري من كاتبها تقرأ كأنك واألغراض املعاني
رشح يضع فألفيته شديد، حر يوم يف الجديدة بمرص يوًما بيته يف عليه دخلت
أسابيع بضعة يف ترجمته من فرغ وقد األمم» تطور «رس جانبه وإىل املدني، القانون
املحرق، الجو ذلك يف الشاق الجهد هذا من عليه فأشفقت أصابه، ملرض فيها بيته الزم
«أبهذا له: وقلت العمل، سنة طول دائم وعمل الصحة يف رقة من فيه نعهده ما عىل

رياضتي!» هي هذه «نعم، فأجاب: الباشا؟!» سيدي يا ترتاض
بالده. وخدمة العلم خدمة يف وتفانيه وصربه لجلده فعجبت

ممتازة شخصية

ليرتجم، يرتجم يكن ولم البياني، أسلوبه طريقة يف ممتازة شخصية باشا لفتحي كان
التي وكفاءته العالية مناصبه شهرة حسبه وكان ذلك، وراء من واملال للشهرة طلبًا وال
وغري وعارفوه وحساده، أصدقاؤه ذلك يف سواء أحد، من للشك موضًعا يوًما كانت ما
يرمي ثابت غرض له كان أنه عىل مجموعها دلنا مرتجماته أجملنا إذا ولكننا عارفيه،

الكتب. هذه نرش وراء من إليه
واألمة األفراد أطماع وتنبيه األمة، وحرية الفرد، حرية الحرية: مبادئ نرش غرضه

الوطنية. آمالهم يف لهم قبلة أعىل مثل اتخاذ إىل جميًعا
تسوءه فكانت مبهمة، متناقضة أحوال يف تتقلب األمة يرى كان ١٨٨٢ سنة منذ
وجهه وىل مستمر حذر يف وقتئذ كان الذي الوطني الشعور أن لو ويود األحوال، هذه
إدراكه وعدم الغرض إبهام أن األمة تدرك لو يود كان منتج، نحو عىل االستقالل قبل
لروسو االجتماعي» «العقد للجمهور يقدم أن أراد لذلك املنال، مستحيل يجعله بوضوح

السلطان. من لها يكون أن يجب وما األمة حق الجمهور يتبني حتى

93



حياتي قصة

أصدر ولكنه كبريًا، مبلًغا ترجمته من بلغ أنه مع الكتاب هذا يظهر لم ولألسف
فظهر األخري الزمن جاء حتى والواجبات، الحقوق أصول يف بنتام ترجمة ذلك بعد
هو فيما حتى اللبس بعض مقاصده يف يزال ال ولكنه جميل، بمظهر الوطني الشعور

العام. الرأي ترجمان إال الصحف وما الصحف، يف املبادئ من مكتوب

الديمقراطية باالشرتاكية إيمانه

امليل من األمة وتربية األفراد، حرية عىل أشفق املشاهد هذه أمام باشا فتحي ولعل
األفراد حقوق عىل طلبهم يف يقترصوا لم الناس فإن االشرتاكية؛ يشبه ما إىل الظاهر
تقوم أن الحكومة يطالبون ذلك مع أخذوا بل السلطة، من الشعب وحق الحرية من
هذه مثل أن إال الضمني االنتقاد من املطالب هذه أساليب يف كان ومهما يشء، بكل لهم

يشء! ال والفرد يشء، كل هي الحكومة تجعل أن شأنها من الحركة
وإال الحكومة، تنصيب يف شأن للشعب كان إذا معقولة تكون قد االشرتاكية
وجوب إىل األفراد يهدي بعد عن زغلول فتحي فأخذ النتائج، معكوسة اشرتاكية فهي
تقدم رس كانت التي هي الشخصية الرتبية أن لهم ويبني بشخصيتهم، االستمساك
شخصيتهم، يفنوا وأال بهؤالء، يتشبهوا أن املرصيني إىل فطلب السكسون، اإلنجليز
و«روح األمة» ضد «الفرد لرتجمة تصدى النظر هذا يف واستطراًدا وجودهم، فيفني
حتى للرقي العلمية األسس الجمهور يف لينرش ذلك كل األمم»، تطور و«رس االجتماع»،

األمم. بتجارب فينتفعوا األصول، هذه عىل حالهم الناس يطبق
يعتنق كان أنه عىل قدمت ما فوق يدل مرتجماته اختيار يف باشا فتحي توفيَق إن
األصول يف أم والتعليم الرتبية يف ذلك أكان سواء الديمقراطيني، االشرتاكيني مذهب

أيًضا. االقتصادية بل والسياسية االجتماعية
أكتفي ولكني املقام، بنا لضاق وأحاديثه منتجاته من عقائده أن شئنا ولو
يف االشرتاكي الديمقراطي مذهبه وبني املؤلفات، لتلك اختياره بني أن إىل باإلشارة

االتصال. جدَّ متصًال نسبًا والسيايس االجتماعي اإلصالح محاولة
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تطور رجل

خري أن يرى كان أنه فكما تطوري، تقدم رجل كان زغلول فتحي أن نعلم ذلك من
تطبيقه، الشعب يحتمل الذي القانون ولكنه ذاته، يف الحسن القانون هو ليس القوانني
الشعب طبائع وبني بينه كان ما والسياسية االجتماعية املبادئ خري أن يرى كان كذلك

اعوجاج. من بها ما ويقوِّم نقص، من فيها ما يكمل نسب وعاداته
يف مركزه مع يتفق نرشها يكن لم فإذا الحرة، اآلراء بهذه يسرتشد فتحي كان
تربية قومه تربية عىل وليثابر ضمريه، دواعي لرييض بالرتجمة نرشها فقد الحكومة؛
من ذلك عىل فتحي فليس والواجبات، الحقوق معرفة مع ثابتٍة قواعَد عىل صالحة

املذاهب. أرباب من هو بل املناصب، أصحاب
ووقته راحته من له يكون ال يكاد معذبًا، شقيٍّا يكون أن شأنه من كذلك كان ومن
التأليف يف يعمل العلم، خدمة وبني الشاقة، الرسمية األعمال بني مقسم فهو نصيب،
أصدقاؤه ذلك يف المه فإذا العطلة، ومدة الليل طول وأحيانًا الليل، من شطًرا والرتجمة

غًدا. مات أو اليوم مات يبايل ال الفيلسوف هزة كتفه هز
العمل من فيها يتم بما تقدر الحياة أن يرى زغلول فتحي املفكر العالم كان نعم،

واأليام. السنني بعدد ال الصالح،

املتفاني املوظف مثال

أبيانة، أعيان من زغلول إبراهيم الشيخ املرحوم أنجال أصغر زغلول فتحي كان وقد
شقيقه وكان رضيًعا، كان إذ أبوه ومات ١٢٧٩ه، سنة األول ربيع يف القرية تلك يف ولد
عائلة عقائل إحدى هي التي والدتهما حضانة يف أبوهما خلفهما فطيًما، زغلول سعد
فقامت العرشين، عمرها يتجاوز ال زوجها وفاة وقت وكانت بالغربية، الشهرية بركات
املرحوم ألبيهما الكبري أخيهما إرشاف تحت تربيتهما عىل نفسها ووقفت ولديها، عىل

األعيان. أبناء به تعلم ما أحسن عىل بتعليمهما عني الذي زغلول أفندي الشناوي
املدرسة يف ثم رشيد، مدرسة يف ثم البلد، كتاب يف الصغري هللا» «فتح تعلم
ناظر باشا خريي أحمد املرحوم زارها أن فاتفق األلسن، مدرسة يف ثم التجهيزية،
فتح من ونحت أحمد، اسم وأعطاه هللا» «فتح الشاب بذكاء فأعجب العمومية، املعارف
ما إليه يرد وبأن فتحي، أحمد بتسميته املدرسة إىل رسميٍّا أمًرا وأصدر «فتحي» هللا
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نظارة أرسلته ١٨٨٤ سنة كانت فلما باملجان، يتعلم وبأن املدرسية، املصاريف من دفع
،١٨٨٧ سنة ورجع الليسانس شهادة عىل فحصل الحقوق، لدرس فرنسا إىل املعارف
اإلسكندرية، لنيابة رئيًسا ثم أسيوط، لنيابة رئيًسا ثم الحكومة، قضايا بقلم فوظف
وكيًال ثم مرص، ملحكمة رئيًسا ثم الزقازيق، ملحكمة فرئيًسا املراقبة بلجنة مفتًشا ثم

بها. قائم وهو مات التي األخرية الوظيفة وهي الحقانية، لنظارة
أحيانًا، غريه وعمل بعمله القائم واجباته، أداء يف املتفاني املوظف مثال فتحي كان

كبريًا. ومؤلًفا أمينًا مرتجًما يكون أن من ذلك يمنعه ولم
آثارها ظهرت التي الصفات تلك — اإلخالص وحسن النفس وقوة الذكاء شدة إن
وعىل أبويه، من الوراثي التأثر إىل معظمها راجع — الغض شبابه منذ باشا فتحي عىل
املبادئ من غرست وبما األصل يفيض بما صفاتها من عليه أفاضت التي والدته األخص

صباه. منذ ممتازة شخصية لفتحي جعل مما الصالحة
عن وبعد العقلية املدارك يف بساطة مع منهن القرويني نحن فأمهاتنا عجب وال
النفس، وعزة األخالق، ورفعة الفطري الذكاء من عظيم جانب عىل واملعارف العلوم
ألبنائهن الصفات هذه ينقلن املعامالت، يف والتقوى والطيبة الحكم، يف السليم والذوق
هذه ولوال العملية، الحياة يف مال رأس لهم فتكون الوراثي، االنتقال قانون بحكم

عميق. جهل من فيه هم بما املتعلمني غري القرويون لهلك الصفات
بما علنًا نعرتف أن وعلينا الحارض، الجيل شكر يقبلن أن القرويات فلألمهات

األوىل. تربيتهم عىل والقيام البنني توريث يف العظمى األهمية من لألمهات
أنها يف األكرب الفضل إليها ينسب القروية الوالدة هذه إن الحيس: املثل وأمامنا

زغلول. فتحي وشقيقه زغلول سعد عظيمني: نابغتني ملرص أخرجت
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١٩١٤ احلربسنة من موقفنا

الرشر مستصغر من النار معظم (1)

إىل سبيٌل بعُد يبَق ولم ١٩١٤ سنة الخطب وعمَّ بأرسه، العالم يخشاه كان ما وقع
إىل يصل والرصب النمسا بني قام الذي املحيل الخالف أن لينتظر يكن ولم السالم،
الرشر.» مستصغر من النار املشهور:«معظم املثل نورد وهنا إليها، وصل التي النتيجة
عن واإلمرباطورية امللوكية والوساطات السياسية، واملفاوضات السياسة عجزت
إذ أوربا؛ يف بالحكم الرش وانفرد الناس، مصالح وحماية الدماء، وحقن السلم تأييد
عن آذانهم فأصموا املدنية، صورهم عن وانقلبوا املاليني، لدعوته ففزعت صوره يف نفخ
الغضب وغيش والسالم، والغفران املحبة مبادئ نهائيٍّا واستدبروا اإلنساني، اإلخاء دعوة
وراء من املحاربون يجنيها التي الكربى الخسارة يف يفكرون يعودوا فلم أبصارهم،
من بأرسه العالم تلحق التي باألرضار واستهانوا واملغلوب، الغالب فيهم سواء الحرب؛

يشء. الربكة من فيها ليس التي الحركة، هذه وراء
الكرة جعلت قد الحارضة املدنية فإن األوىل، القرون كحروب تكن لم حرب تلك
علة بل العمران، أساس هي التي االقتصادية املنافع يف الواحد بالوطن أشبه األرضية
االقتصادية الحركة وميزان أوربا أسواق أقفلت والرش، الخري يف متضامنة أجزاؤه الحياة،
يف األقوات أسعار يف حتى يشء كل يف باملوازنة فأخلت أصابعها، بني معلق العامة
الحركة هذه عن بعيدون االستثنائي بمركزنا ونحن — مرص يف وأصبحنا البالد، كل
هذا وعىل املالية، سوقنا انتابت التي الشديدة بالرجات يوم أول من نشعر — الحربية
أفواههم، من بكلمة الحروب يعلنون الذين يعلم أفال األرضية، الكرة أنحاء كل القياس
األبرياء من املاليني دماء تسفك التي الكربى الكلمة بهذه يحملونها التي املسئولية مقدار

القائل: بقول يتمثلون الذين الصحيح، باملعنى
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ص��ال��ي ال��ي��وم ل��ح��ره��ا وإن��ي ـ��ه ال��ل��ـ ع��ل��م ج��ن��ات��ه��ا م��ن أك��ن ل��م

لشهوات إرضاء ولكن مهدد، وطن عن دفاًعا ال النار؛ إىل الدار من أحدهم يقاد
آمون تمثال رنني ترن مجوفة ضخمة لكلمات إرضاء األحزاب، لرؤساء إرضاء العظماء،
وأول الحرب، لهذه قتيل أول «جوريس» هللا رحم يشء، الحقيقة من بطنها يف وليس

والسالم. الحق سبيل يف الذاهبة ضحاياها من ضحية

لرشدي قلت (2)

باإلسكندرية، الرشدية الوزارة وكانت نرعاها، أن يجب مصالح وقتئذ ملرص كان وقد هذا
كدت وما التليفون، طريق عن باشا رشدي حسني املرحوم صديقي برئيسها فاتصلت
عىل الحرب اليوم أعلنت إنجلرتا فإن هذا، عنك دع يل: قال حتى عادي أمر يف أخاطبه

أملانيا.
بالقاهرة. ببيته التايل اليوم يف للقائه ودعاني

تلغراًفا يحالن وهما الخارجية وزير باشا يكن عديل معه فوجدت للقائه، وذهبت
حلمي عباس الخديو بصحبة وقتئذ وكان باشا، محب محمد زميلهما من بالشفرة
بإعالن هذا كتبنا وقد الحرب، دخلت قد إنجلرتا إن باشا: رشدي يل فقال باستامبول،

البالد. يف العرفية األحكام
باشا؟! يا مجانًا الحرب أتدخل له: فقلت إعالنًا، وسلمني

مرص.» يف إلنجلرتا الفعيل لالحتالل «نظًرا قلنا: بأن تخاف، مما احرتزنا بل قال:
تريد إنجلرتا كانت فإذا سياسية. سذاجة هذه إن الناس: يقول أن أخىش له: فقلت

باالستقالل! أوًال لنا فلتعرتف الحرب، هذه إىل معها تجرنا أن
ذلك! وقت يفت لم رشدي: قال

مصالحها لها ونكفل باستقاللنا، إنجلرتا لتعرتف السعي عىل الثالثة نحن واتفقنا
رضوريٍّا. هذا كان إذا الحرب معها بدخولنا نعاونها أن حد إىل

«سري كان ثم باإلجازة، أوربا يف وقتئذ الربيطانية الوكالة رجال أكثر كان وقد
مرص بأن وصارحه ذلك، يف باشا رشدي فكلمه منهم، حرض من أول ونجت» ريجنلد
لهذه «ونجت» فارتاع باستقاللنا، تعرتف أن برشط العظمى بريطانيا ملنارصة مستعدة
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«سري الداخلية مستشار ذلك بعد جاء ثم حكومته، عىل األمر يعرض بأن ووعد الفكرة
ستدخل وهي لرتكيا، تابعون فنحن دقيق، اآلن مركزنا إن له: وقلت فلقيته جراهام»
معكم، تضامنًا العريف الحكم حكومته أعلنت الذي بلدنا محتلون وأنتم أملانيا مع الحرب
وننصب استقاللنا نعلن أن إال لذلك طريًقا أرى ولست الحالة، هذه تنظيم من لنا بد فال

بذلك. تعرتفون وأنتم علينا، ملًكا الخديو
ضمانات. ذلك عىل وعندنا الحرب، تدخل لن تركيا فقال:

محتمًال؟ يكون أفال راجًحا، الحرب تركيا دخول يكن لم إن قلت:
محتمل! يشء كل قال:
يكون؟ ماذا إذن قلت:

مركزنا وسوء الحرب تركيا دخول رضورة عىل االستدالل يف عليه ألححت فلما
أول ظهور فحني أنفسكم؛ تعرفون كما نعرفكم نحن صاحبي يا قال: الوقت، ذلك يف

وراءه! وتجرون ترتكوننا القنال من تركي طربوش
كذلك كلمه إنه يل: فقال حدث، بما باشا رشدي فأخربت ذلك عند الحديث وانقطع

طائًال! منه ينل فلم
الربيطانية؛ للوكالة الرشقي السكرتري «ستورس» سري باشا رشدي دعا أن وحدث
معهم أتغدى أن فدعاني باشا، محمود محمد بذلك وعلم بالكونتننتال، معه ليتغدى
لنا قال انتهينا وملا بينهم، دار ماذا باشا رشدي من الغداء بعد نعلم كي جانبهم؛ إىل
سيخابر بأنه ووعدني ونجت، ريجلند كالسري فكرتنا يؤيد ستورس إن باشا: رشدي

الربيطانية. الحكومة عند املسألة هذه ليثري الربيطاني؛ الربملان يف العضو أباه

قلمي كرست (3)

ألفيت يوم وذات مسألتنا، وصلت حد أي إىل ألعرف باشا؛ عديل عىل أتردد وقتئذ وكنت
نجاحنا! يف أمل عندي ليس بقوله: وبادرني متشائًما، فوجدته به

وكيل غايل باشا نجيب أيام بعد وزارني البال، كاسف مكتئبًا عنده من فخرجت
عديل عىل أجله من ترتدد الذي األمر هو ما قائًال: فسألني الحني، ذلك يف الخارجية

باشا؟
قلمي، سأكرس ولهذا بالفشل، انتهى قد األمر «إن وقلت: عندي، بما له فأفضيت

السياسة.» وأعتزل بلدي، إىل وأذهب
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تيأس! ال يل: وقال بالتليفون، ستورس كلمني التايل اليوم ويف
وستورس أنا عنده العشاء إىل يدعوني باشا غايل نجيب دقائق بعد كلمني ثم
برشط الدعوة أقبل إني باشا: لنجيب فقلت — وزيًرا عني قد كتشنر اللورد وكان —
نجيب بيت يف األربعة نحن واجتمعنا ذلك، إىل فأجابني باشا عديل معنا يحرض أن
نجيب بيت يف فوضعنا يدنا، متناول يف النجاح أن ظننا حتى ستورس وحدثنا باشا
واعرتافنا باستقاللنا اعرتافها تتضمن العظمى بريطانيا وبني بيننا املعاهدة صورة باشا

السويس. قنال ويف مرص يف بمصالحها
جميًعا. يحدونا األمل وكان ١٩١٤ سنة أغسطس شهر يف ذلك كل

من نهائيٍّا يئس قد فوجدته الخارجية بديوان باشا عديل إىل قالئل أيام بعد ذهبت
استقالتي قدمت ثم السياسة، اعتزال عىل مصمم وأنا عنده من فخرجت مطلبنا، تحقيق
وكان «برقني»، بلدتي إىل وسافرت باشا، سليمان محمود لرئيسها «الجريدة» رئاسة من

الصحفي. بالعمل عهدي آخر هذا

الحكومة يف موظًفا عدت

وأعلنت عباس، الخديو عزل حتى طويلة مدة برقني يف إقامتى عىل تميض كادت ما
عليها. سلطانًا كامل حسني األمري ونصب مرص، عىل الحماية

عىل باإلعدام حكمت تركيا أن مرص يف السياسية البيئات يف ذلك بعد وشاع
أيًضا أنا وعيلَّ الحماية، قبلوا أنهم باعتبار باشا، رشدي وزارة وأعضاء حسني السلطان

األتراك! ضد ١٩١١ سنة حركة أثرت أني باعتبار
إنه يقول: وهو مذعوًرا «برقني» من أبي فجاءني بالقاهرة، كنت ١٩١٥ سنة ويف
أيًضا عيل قبض قد يكون أن فخيش عليه، قبض باشا زغلول سعد أن عندنا أشيع قد
سألني ستورس «إن شعراوي: يل فقال باشا، شعراوي عيل بيت إىل معه ذهبت ثم
«إن يل: قال ثم ال؟» أم مرص عىل الحماية إعالن يوم من دموعك جففت هل وسأل عنك،

الحكومة.» وظائف تدخل أن يف يرغب حسني السلطان
حتى الحكومة يف الدخول أقبل أن عىل يستحثني أبي جعلت الظروف هذه كل
لنيابة رئيًسا وعينت هللا، رحمه لوالدي إرضاءً ذلك؛ فقبلت عيلَّ، اإلنجليز يقبض ال
أشهر، غري سويف بني يف ألبث ولم باالستئناف، قاضيًا ترشيحي ليمكن سويف؛ بني
السلطان أن أخربني حرضت وملا اإلسكندرية، إىل أحرض بأن باشا عديل إيل وأرسل
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املدير شادة للدكتور خلًفا املرصية الكتب لدار مديًرا أكون أن عىل مصمم حسني
ذلك. فقبلت األملاني،

أرسطو؟ ترجمت ملاذا

أنه أرسطو يف نظري لفت وقد والفلسفية، املنطقية العلوم إىل مياًال الصغر من نشأت
مديًرا كنت وملا واآلداب، العلوم يف خالد أثر له مؤلف وأكرب املنطق، علم ابتدع من أول
العلمية نهضتنا تأسيس وجوب يف أصدقائي بعض مع تحدثت املرصية الكتب لدار
النهضة هذه رجال عمد فقد األوربية؛ النهضة يف حدث كما التأليف قبل الرتجمة عىل
الذي العرصي للتفكري مفتاًحا فكانت األصلية، نصوصها عىل أرسطو فلسفة درس إىل

الحديثة. الفلسفية املذاهب من كثريًا أخرج
ومذهبه آراءه أن جرم فال أرسطو، فلسفة عىل قامت قد العربية الفلسفة كانت وملا
بالدنا يف العلم نقل إىل األقرب والطريق الحالية، مألوفاتنا مع اتفاًقا املذاهب أشد

الغربية. النهضة يف أنتج ما مثل الرشقية النهضة يف ينتج أن رجاءَ فيها؛ وتأقلمه
سواه، دون العلوم من خاص نوع يف معلًما كغريه يكن لم أرسطو إن الحق ويف
«املعلم بحق العرب لقبه كما فهو واالجتماع، السياسة يف معلم الفلسفة، يف معلم هو بل

يعلمون». الذين «معلم جحيمه يف دانتي وصفه وكما اإلطالق، عىل األول»
لكتاب مقدمة يعد الكتاب وهذا األخالق»، «كتاب عنه ١٩٢٤ سنة يف ترجمت وقد
أترجمه؛ أن فأردت السياسة، كتاب ملوضوع يمهد منه كبريًا جانبًا إن بل السياسة،

العربية. قراء منه ليستفيد

بني السائدة القواعد هي زالت فما السياسة لعلم أرسطو وضعها التي القواعد أما
ونحن الجامعات، يف السياسية العلوم طلبة اآلن يدرسها التي القواعد وهي الساسة،
تعبريات من كلها وهي والدكتاتورية، والديمقراطية، األتوقراطية كلمات اآلن نسمع

وابتداعه. أرسطو
سياسته فإن العظيم؛ أرسطو باسم أنوه أن عيلَّ «الواجب كونت: أوغست قال وقد
هي الوقت هذا إىل أنها عىل القديم، للزمن الباهرة النتائج إحدى شك بال هي الخالدة

املوضوع.» هذا يف بعدها جاءت التي األعمال أكثر عليه نسجت الذي املنوال
ليكون املدينة؛ تدبري بأنها يعرفها ألنه العلوم؛ أرشف هي أرسطو عند والسياسة
أرسطو: قال كما أو العلوم، سائر السياسة إىل ترجع التعريف هذا ومن فضالء، سكانها
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أن يجب التي العلوم هي وما املمالك، لحياة الرضورية العلوم هي ما تبني السياسة إن
يعلموها. أن ينبغي حد أي واىل السكان، يتعلمها

العربية للغة مجمع أول

ورشدي باشا عديل مع املحامي عاصم إسماعيل املرحوم دعاني ١٩١٦ سنة نحو يف
مجمع إيجاد رضورة يف عنده وتحدثنا بيته يف وآخرين رصوف يعقوب واألستاذ باشا
وتمده املرصية، الكتب دار يف تأويه ولكنها املعارف، لوزارة تابًعا يكون ال العربية للغة
باشا وعاطف ناصف بك حفني ودعوت الكتابية، أعماله يف وموظفيها عمالها بمساعدة
الجيزاوي الفضل أبي محمد الشيخ برياسة وألفناه للمجمع، قانونًا ووضعنا بركات،
بخيت، محمد الشيخ أعضائه من وأذكر املجمع، سكرتري أنا وكنت األزهر، الجامع شيخ
وحفني رصوف، يعقوب واألستاذ بركات، باشا وعاطف قراعة، الرحمن عبد والشيخ
هذا عن أذكره ما ألطف ومن باشا، عيىس وحلمي اإلسكندري والشيخ بك، ناصف

التعريب! جواز يف نتناقش كاملة سنة مكثنا أننا املجمع
طويًال. يعمر ولم املجمع هذا انطوى وقد
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١٩١٩ سنة ثورة يف

التام االستقالل طلبنا ملاذا (1)

ودعونا طلبناه بعيد بزمن ذلك وقبل التام، باالستقالل نطالب نهضنا ١٩١٩ سنة يف
إنجلرتا، ومن فرنسا، من طلبناه مختلفة، وبصنوف متنوعة، طرق عىل طلبناه إليه؛

الزعماء. وبألسنة الكتاب، بأقالم طلبناه الرشعية، السلطة ومن
نعيش كنا ولو لحياتنا، الرضوري الغذاء هي الحرية ألن التام؛ االستقالل طلبنا
به الذي الحقيقي غذاءنا ولكن الراضية، وفوق راضية عيشتنا لكانت واملاء، بالخبز
العقول إرضاء بل الجائعة، البطون شبع هو ليس الحياة نحب أجله ومن نحيا،

بالحرية. إال ترىض ال وقلوبنا وعقولنا والقلوب،
يوجد وال نموت، أال نطلب إنما كثريًا، شيئًا بها نطلب ال الحرية طلبنا إذا إنا
من كرًما أقل أحد ال أنه كما الحياة، ووسائل الحياة إال يطلب ال الذي من أقنع مخلوق

الحياة. من قسطه يستويف بأن الحي املوجود عىل يضن الذي ذلك
ولكني املحتوم، القدر عليه فيستعجل الرجل، بحياة يستهني الذي من أعجب لست
الحرية، معطَل ريَّاَن شبعاَن الحياة له فرييد باإلنسان الرحمة يف يبالغ الذي من أعجب
مشاعره بني وحيل يتناولها، فال بحجاب واملعاني األشياء وبني عقله بني رضب قد

تموت. بل تتحرك فال غذائها، موضوعات وبني
بأن يقتنع أن يريد وال آخر، شيئًا والحرية شيئًا الحياة يظن الذي من أعجب

بالحرية. إال حياَة وال للحياة، األول املقوم هي الحرية،
حتى الطبيعة حرية يحفظ أي املشاعر، وحرية الفكر، حرية يحفظ املرء إن أجل،
خلق إنه جسده، يف روحه دامت ما عليها هو حال كل يف يحفظها السجن، يف غيابه يف
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ويف يعيش أن يف حتى يشء كل يف حرٍّا والرتك، الفعل بني االختيار حر اإلرادة، حر حرٍّا،
له. قدر متى يموت أن

معطلة حرية من فائدة ال

والذي سجن، فالذي آثارها، من تعطلت إذا منها فائدة ال الطبيعية الحرية هذه إن
فقدوا ولكنهم نفوسهم، يف حريتهم يحفظون أولئك كل الكتابة؛ منع والذي الكالم، منع

املدنية. الحرية بذلك فقدوا أي بها؛ االنتفاع
إليه جرنا ولكن الحرية، ألنواع االصطالحية للتعريفات أتصدى أن بذلك أريد ال
الحرية وأن املفقودة، حكم يف هي االستعمال عن املعطلة الحرية أن عىل التدليل
استعمالها، له ميًرسا كان إذا إال حرية تسمى أن يصح ال لإلنسان املالزمة الطبيعية
املوثوقة واليد املعصوبة العني لكن املكتوفتني، بعينيه الطريق يرى املرء أن رأيت
استعمال وسائل من لديه ما بمقدار حرٍّا املرء يكون إنما املعدومة، حكم يف كلتاهما
الناقصة فالحرية بالحرية، االستمتاع من حاز ما بمقدار حيٍّا يكون وإنما الحرية، هذه

الحياة. معنى هي الحرية ألن املوت؛ هو الحرية وفقدان ناقصة، حياة

الكمال حب عىل طبعنا

املثل طريق يف لنا تعرض التي العوارض كل ومعاداة حياتنا يف الكمال حب عىل طبعنا
وسواء عليه، طبعنا فيما لنا خرية وال وآثارها، الحرية وسائل املستكملة للمعيشة األعىل
كل عىل فإنه شقاء، مصدر أم سعادة مصدر الحرية حياة إىل الطبيعي الشوق هذا أكان
األعىل املثل إن أجل، املرغوب، إىل به تصل أو تربد ال الحي ضلوع بني تتأجج نار حال
شبحه انتقل بلغناه كلما بل بلوغه، يمكن املسافة محدود غرًضا وال ثابتة، نقطة ليس
التشبث عن منرصفني وال بالغيه لسنا النظر مرمى بعد عىل أخرى نقطة إىل أمامنا
متن نركب أن كلفنا ولو قضائها، عن بالصرب لنا قبل ال حاجة إليه تسوقنا بل برتكه،

التعسف!!
بها تأخذ الجنسية الغطرسة كانت التي القديمة األباطيل فهم علينا يستغلق ولهذا

التناقض. هاوية يف ليسقطوا الكتاب؛
نزال وال أبًدا، للعبودية خلق وبعضهم أبًدا، للسيادة خلق الناس بعض إن يقولون:
أكثر وبعبارة شناعة، أقل صورة عىل املستعمرين الساسة آراء يف يرتدد خطأ هذا نرى
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املنطقية النتيجة تكون إذ أعينهم؛ يف أصابعهم يضعون الحديثة، مدنيتنا مع ائتالًفا
إنسان.» ال اإلنسان «بعض الجزئية: هذه هي الصادقة املقدمات لهذه النهائية

فلسفتهم كذبت

يف الرقي إىل امليل من نفسه يف منا إنسان كل به يشعر الذي وصدق فلسفتهم، كذبت
أو األسري طليق يف نجده الذي األثر هذا صدق يشء، كل قبل الحرية وإىل يشء، كل
الذي األلم ذلك صدق عقاله، من ينشط أن املعقول محاولة ويف إطالقه، يوم السجني
نفسه، يف تجول فتظل بها، الترصيح عن حريته حبس من العلمية الفكرة ذو يجده
كل عىل ويحتوي ضمريه، ويكد خاطره، ذلك ويقلق أبدانها، حب صدره يف ويغيل
عالم من وكم كتمانه، يف الحياة عىل الحب هذا إرضاء يف املوت يفضل حتى مشاعره،
من ومنهم قتل، من فمنهم العلمية، لحريته حبه سبيل يف الحياة عىل املوت استحب
لغري خلقت إنها يقولون: التي األمم تلك من وجلهم عذب، أو حبس من ومنهم أحرق،
من بالعتق نفًسا يطلب ولم العبودية، عىل الحرية يؤثر لم عبًدا وجدت فإذا السيادة.

بها. األخذ يصح قاعدة وليس اإلنسان، بني يف النادرة األمثلة من مثل فذلك الرق،
— يزعمون كما — للعبودية املخلوقة األمم من أمة يجد ال املايض يراجع الذي إن
لنا تقدمها التي املعلومات تلك هي املعلومات أصدق كان وإذا حريتها، عن قاتلت إال
ميال بطبعه، حر — املستعمرين فلسفة من الرغم عىل — فاإلنسان الواقعة، املشاهدة

إليه. املوصلة الوسائل سهولة ويف األعىل، املثل إىل فيها االرتقاء إىل ميال الحرية، إىل

طبيعة الحرية

القوة مع ويظهر يشتد بالرضورة، طبيعي تحصيلها إىل الناس وميل طبيعة الحرية
ال كذلك جوًعا يموت ال القوي أن فكما الضعف، مع آثاره وتخمد ويضعف الحيوية

للحرية. األعىل املثل عن البعيدة الحياة عىل يصرب
اإلنسان رشف مع يأتلف الذي األصيل بمثلها الحرية ندرك بالدنا يف أصبحنا ولقد
يمس عمل كل ومن قانون كل ومن فكرة كل من نمتعض أصبحنا فقد الزمان؛ هذا يف
يف عليها املتفق الحدود غري يف واملدنية الحرية استعمال يعطل أو الشخصية الحرية
لرشف املطابقة الوحيدة املعقولة الحكومة أن نرى كذلك وأصبحنا مدنية، البالد أعىل

105



حياتي قصة

الطلبة هو األمة استقالل بأن يرصح أن يخىش ال من ومنا الدستور، حكومة هي األمة
مراقي يف للتدرج علينا يبق فلم بأرسه، الشعب قوى إليها توجه أن يجب التي الكربى
األمر إدارة فإن املنتجة؛ الوسائل إال بيننا، عليه املتفق األعىل مثلها من والتقريب الحرية

آخر. يشء عليه والقدرة يشء،
األمة عيشة لطبيعة تبًعا ومكان؛ زمان كل يف تختلف طبيعتها فإن القوة أما
الوسائل طبيعة باختالف دائًما تختلف ونتيجتها وأخالقها، وعاداتها الدينية واعتقاداتها
الحرية قوة املعنوية، القوى هي للقوة مظهر أول أن وعندنا استخدامها، يمكن التي
يف خصوًصا — القاهرة القوة من تجد أن شأنها من ليس العلمية اآلراء فإن العلمية؛
حريتهم إظهار يف إرادتهم املتعلمون استخدم فإذا تذكر، معارضة — الحارضة األزمان
حرية عىل وتعويده الشعب أخالق تربية يف تنفعهم مرانة ذلك من لهم كان العلمية،
أم الحكام من أكان سواء الرأي؛ حرية عن دائًما ينتج الذي األذى عىل والصرب الرأي

املحكومني. من
من إياها هللا أتانا التي حريتنا من األعىل املثل من بالقرب علينا يبخلون الذين إن
يحتجون ما السياسة ويف العلم يف الرأي حرية إظهار يف تقصرينا أمثلة يجدون فضله،
العلمية اآلراء يف حريتنا من أحسوا فإذا عليه، نحن ما عىل البقاء عىل إرادتنا يف به
املنافع استدرار وال الكرباء غضب وال الجهالء استهزاء أمامها يقف ال قوة اإلرادية
لحريتنا، األعىل املثل إىل طريقنا وبني بيننا التخلية من مندوحة يجدون ال الخسيسة،
عىل والتماسك بالحرية التمسك قوة — املعنوية القوة هذه أن يظن أن النظر قرص ومن
يف كافية وحدها هي أنها وأؤكد أقول األعىل، مثلها من تقريبنا يف كافية غري — نرصتها

النتيجة. ولننتظر بها االستمساك عىل نفوسنا فلنرض طلبتنا، إنالتنا
يف كانت ولو يوجد أن يستحيل الحرية من الطبيعي قسطنا نيل يف َمنا تقدُّ إنَّ
ال كنا إذا عليه، نحن ما أضعاف عددنا وكان الوحشية، القوة معدات أكرب أيدينا
قائلها، مكانة عىل اعتماًدا تمحيص؛ غري من واألفكار اآلراء عبادة وصمة من نتخلص
علينا أفسدت التي واألوهام عقولنا قيدت التي السالسل تلك بأيدينا نقطع ال كنا وإذا
لنا الذي امليدان يف الحرية منار نرفع أن جربنا إذا إننا الجديدة. املبادئ من االستفادة
من يشء إلظهار خري فاتحة ذلك كان رشيك وال مزاحم فيه لنا وليس العمل حرية فيه

وتأييدها. الحرية لظهور الرضورية القوة
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الخمسة األصدقاء (2)

يف اإلنسان رشف مع يأتلف الذي األعىل بمثلها الحرية ندرك بالدنا يف أصبحنا ولقد
الحرية يمس عمل كل ومن قانون، كل ومن فكرة، كل من نمتعض ورصنا الزمان، هذا
البالد أعىل يف عليها املتفق الحدود غري يف املدنية الحرية استعمال يعطل أو الشخصية
هي األمة لرشف املطابقة الوحيدة املعقولة الحكومة أن نرى كذلك وأصبحنا مدنيًة،
هي بأرسه، الشعب قوى إليها توجه أن يجب التي الكربى الطلبة وأن الدستور حكومة

التام. االستقالل
االصدقاء نحن وبدأنا العظيم، الغرض هذا وهدفنا مباركة، نهضة نهضنا لهذا
وأنا»، محمود، ومحمد شعراوي، وعيل فهمي، العزيز وعبد زغلول، «سعد الخمسة:
رئيس ويلسون الرئيس أعلنها التي عرش األربعة املبادئ من االستفادة كيفية يف نفكر
أمة، كل أن عىل جملتها يف تنص التي الحرة املبادئ تلك املتحدة، الواليات جمهورية
إرادتها بمحض ترضاه الذي الحكم وتقرير مصريها، اختيار يف الحق لها صغرت، مهما

وحريتها.
الكتب دار من واستقلت املرصي، الوفد نؤلف بدأنا ١٩١٨ سنة نوفمرب ويف
العزيز عبد صديقي «مذكرات يف جاء ما عىل الحني ذلك يف نعمل وأخذنا املرصية،

باشا.1 فهمي»
الوفد، تأليف وقت من الحوادث به جرت ما اآلن أروي أن بالضبط أستطيع وال

هنا: سأقص كما إلحراقها، اضطررت لكني يوميات بها كتبت قد كنت وإن
وإسماعيل محمود، ومحمد زغلول، سعد األربعة: أصحابنا مالطة إىل نفي أن بعد
من كانت ،١٩١٩ سنة أوائل يف عنيفه ثورة البالد يف قامت الباسل، وحمد صدقي،
برياسه جمهورية املنيا مديرية يف ألفت لقد حتى نتوقعها، نكن لم بحيث الخطر
القاهرة، وبني بينها الحديد سكة وقطعت الطبيب، بك الرزاق عبد محمود الدكتور
نحن فدعتنا البحري، الوجه مديريات بعض يف جمهوريات تأليف عن قيل وكذلك
بني وكان سافوي، فندق يف أمامها للمثول العسكرية السلطة الباقني الوفد أعضاء
محمًال الكالم، إلينا العام القائد وجه أمامها مثلنا فلما إيموس، مسرت العظام ضباطها
تبعتها وإن منها، بريء الوفد «إن التهمة: هذه عىل جوابي فكان الثورة، مسئولية إيانا
إال أتوه ذنب بال املرصي الوفد رجال من أربعة نفت التي العسكرية السلطة عىل تقع
البالد أهايل فغضب باملرتليوز، الربيئة املظاهرات قابلت ثم بالدهم، بحرية يطالبوا أن
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حسني تستدعي أن العسكرية للسلطة أنصح وإني الحركة، بهذه وقاموا أبنائهم، لقتل
األمة ترضية عىل تعمل وزراة ليؤلف باشا؛ ثروت أو باشا، يكن عديل أو باشا، رشدي

الثورة.» عىل يقىض وبهذا كافية، ترضية
العزيز عبد صديقي مع كنت قالئَل، بأياٍم العسكرية السلطة لرجال لقائنا وبعد
نحاس، يوسف الدكتور صديقنا علينا فوفد شعراوي، عيل منزل يف مجتمعني فهمي
الوفد أعضاء بيوت ستفتش اإلنجليزية العسكرية السلطة أن ثقة عن علم «إنه لنا: فقال
أمالكهم.» وتصادر التايل، اليوم يف بالرصاص لتقتلهم منهم أربعة عىل وتقبض الباقني،
وأوصلت باشا، شعراوي سيارة وركبنا باشا، العزيز وعبد أنا قمت الخرب هذا عىل
أوراقي كل فأحرقت باملطرية، بيتي إىل وذهبت الجديدة، بمرص منزله إىل العزيز عبد
التي الوفد يوميات بينها من وكان لفرزها، الكايف الوقت عندي يكن لم ألنه السياسية؛
عليهم خوًفا أحرقتها باشا، وثروت وعديل باشا رشدي ذكر من منها صحيفة تخُل لم

ونكال. واستبداد عنت من سيصيبنا ما يصيبهم أن من

الحماية عىل يوافق ويلسون (3)

ولكن الصباح، حتى والقبض التفتيش أنتظر مكتبي، يف األوراق هذه حرق بعد جلست
مرص، يف بريطانيٍّا معتمًدا اللنبي املارشال عني الحني هذا ويف يشء، ذلك من يكن لم
والسالم السكينة وعودة القائمة، الثورة وقف أمر يف يراه ما كان أي من يقبل أنه وأعلن
ترصف إىل حدتها وعزا الثورة، أسباب فيه رشح تقريًرا الوفد إليه فأرسل البالد، إىل
رئيًسا سالًفا املذكورين الثالثة من واحد بتنصيب ونصح العنيف، العسكرية السلطة

الكافية. الرتضية البالد وإعطاء األربعة، املنفيني عن واإلفراج للحكومة،
فيه، بما اقتنع حتى يناقشنا، وأخذ استدعانا إليه التقرير هذا وصول إثر وعىل
وأبيح املنفيني، عن باإلفراج األمر وصدر باشا، رشدي حسني برياسة وزارة فتألفت
فاصطحبنا مالطة، إىل بنا ذهبت إنجليزية، عسكرية باخرة عىل إنجلرتا إىل السفر لنا
إىل وصلنا ما إذا حتى الباسل، وحمد وصدقي، محمود، ومحمد سعًدا، زمالءنا:
الحماية عىل وافق قد املتحدة الواليات رئيس ويلسون مسرت بأن تلغراف جاءنا مرسيليا
وأعلن الشعوب، بحرية نادى الذي هذا من قوية صدمة فكانت مرص، عىل اإلنجليزية
الشعوب عند وبخاصة واإلعجاب، بالغبطة أجمع العالم يف قوبلت التي الحرة مبادئه

املهضومة.
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السالم مؤتمر يف

عىل أعضاؤه وقابلنا أمامنا، أبوابه فأغلق السالم، ملؤتمر وتقدمان باريس، إىل ذهبنا
مذكراته. يف باشا فهمي العزيز عبد صديقي ووصفه منه، أيأسنا الذي النحو

خصومة إىل األمر وانتقل املفاوضات، رياسة عىل وعديل سعد بني الخالف وقع وملا
املرصية، الكتب لدار أرجع أن عيل عرض ثم السياسة، اعتزلت التالحي، مظهرها كان
املرصية وبالجامعة أرسطو، ملؤلفات وبرتجمتي بها أشتغل وأخذت إليها، فرجعت

لها. وكيًال وكنت لها، رئيًسا باشا رشدي كان التي القديمة
لآلداب، كلية باعتبارها الجامعة لهذه منهاًجا وضعت ١٩٢٢ سنة يف أني وأذكر
شهادتها الحكومة تجعل أن وطلبت املنهاج، هذا عليه وعرضت فؤاد، امللك وقابلت
يف وتمثيلها عليه الحكومة بموافقة يقيض منهاًجا دام ما العليا، املدارس كشهادات
فيمكن جامعة، إنشاء عىل عازمة الحكومة «إن فؤاد: امللك جواب فكان االمتحانات،
الجامعة إدارة مجلس وجمعنا بذلك فاغتبطت فيها.» آداب كلية القديمة الجامعة اعتبار
هذا لتحقيق وضعت برشوط الحكومة مع التعاقد يف باشا رشدي ليوكل العمومية؛

االنضمام.

هوامش

لقارئ غنى ال مرص، يف الوطنية الثورة من نفيسة صفحات املذكرات هذه (1)
الهالل. كتاب سلسلة يف قريبًا وسننرشها قراءتها، عن مرص تاريخ
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الوزارة إىل اجلامعة من

الجامعة أسسنا كيف (1)

واملدارس املعاهد تضم جامعة إنشاء عىل عازمة الحكومة إن يل: قال فؤاد امللك أن ذكرت
فيها. آداب كلية املرصية الجامعة اعتبار يمكن وإنه العليا،

لتسليم ١٩٢٣ سنة ديسمرب ١٢ يف الجامعة إدارة مجلس عقدنا الوعد هذا عىل
أبو زكي أحمد أمضاه عقًدا بذلك وكتبنا العمومية، املعارف وزارة إىل املرصية الجامعة
وعنيت الجامعة، رئيس باشا رشدي وحسني الحني، ذلك يف املعارف وزير باشا السعود
الجديدة. الجامعة يف أستاذًا حسني طه الدكتور يكون أن العقد هذا رشوط يف أذكر بأن
الجلسة وتلك العقد ذلك الصفحات هذه يف أسجل أن املفيد من يكون وقد

اآلتي: النحو عىل التسليم هذا فيها تم التي التاريخية

محرضالجلسة
تعترب أن العمومية املعارف وزارة إىل طلبت املرصية الجامعة أن إىل نظًرا
فأجابت الحكومة، يف التوظف تخول التي العالية املدارس كشهادات شهادتها
التي بالشهادة االعرتاف املعارف وزارة وسع يف «ليس يأتي: بما الوزارة
اإلرشاف عن بعيدة دامت ما املرغوبة بالكيفية ملتخرجيها الجامعة تمنحها

فيها.» الدراسة عىل
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بني بالرضورة فسيكون أمريية جامعة إنشاء معتزمة الوزارة كانت وملا
— رأيتم فإذا املرصية، للجامعة اآلداب كلية تنافس قد لآلداب كلية أقسامها
املعارف، وزارة إىل املرصية بالجامعة اآلداب كلية ضم — التنافس لهذا تالفيًا
فتصبح لها شامًال سيكون األمريية للجامعة يوضع الذي العام النظام فإن

بها. اآلداب لقسم نواة
الكلية بهذه الدراسة منهج فحص يف الوزارة رشعت الضم هذا تم ومتى
تمنحها. التي الشهادة درجة لتقدير توطئة ذلك ليكون بها؛ االمتحان ونظام
املعارف وزارة فإن هذه النظر وجهة عىل الجامعة إدارة وافقت ما فإذا

الغرض. هذا لتحقيق يلزم فيما للنظر مستعدة
سمو رئاسة تحت ١٩٠٨ سنة يف املؤسسة املرصية الجامعة أن إىل ونظًرا
القيام منها الغرض كان إنما — األول فؤاد امللك جاللة — فؤاد أحمد األمري
العناية لتوجه وقتئذ تكن لم التي الحكومة مقام الحر العايل التعليم بأمر

األمر. هذا إىل الكافية
شهادتها اعتبار ولعدم مواردها، لقلة املرصية الجامعة أن إىل ونظًرا
األقسام بإنشاء تكوينها تتم أن تستطيع ال الحكومة، بوظائف التوظف يف
إىل اآلداب كلية توسع أن بسهولة تستطيع ال بحيث هي بل للعلوم، املختلفة

فيه. املرغوب الحد
جامعة بالبالد توجد أن هو بالجامعة، القائمني يهم الذي أن إىل ونظًرا
أطماع مع يأتلف الذي املستوى إىل العايل التعليم فيها يرتقي حرة مستقلة
واندماج التعليمية الجهود توحيد بفكرة رحبوا لذلك العلمي، االرتقاء يف البالد
حرية ضمانة لذلك اشرتطوا ما وأهم الجديدة، الجامعة يف املرصية الجامعة
استيفاء ثم وتنفيذها، برامجها ووضع املالية إدارتها يف الجديدة الجامعة
اقرتح ولهذا املرصية، الجامعة أوجدت التي املباركة القومية الحركة آثار
أن العمومية جمعيتهم عىل املرصية الجامعة أعضاء من عضًوا عرش أحد
ال التي بالرشوط املعارف وزارة إىل الجامعة تسليم يف إدارتها مجلس تفوض
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القومية الحركة واستبقاء واستقالله التعليم حرية ضمانة عن يشء يف تخرج
وندب باإلجماع ذلك العمومية الجمعية فقررت ،١٩٠٨ سنة يف التعليم نحو
رشدي حسني الدولة صاحب حرضة الغاية هذه تحقيق إىل اإلدارة مجلس

املرصية. الجامعة رئيس باشا

االعتبارات هذه عىل بناء

املرصية الجامعة رئيس باشا رشدي حسني الدولة صاحب حرضة اجتمع
يوم يف املعارف وزير باشا السعود أبو زكي أحمد املعايل صاحب وحرضة
هذه لتحقيق العمومية املعارف بوزارة ١٩٢٣ سنة ديسمرب ١٢ األربعاء

الغاية.
اآلتية: الوثائق عىل االطالع وبعد

يف املؤرخ العمومية املعارف وزارة إىل املرصية الجامعة وكيل كتاب (١)
.١٩٢٣ سنة نوفمرب ١٤

ا ردٍّ ١٩٢٣ سنة نوفمرب ٢٠ يف املؤرخ العمومية املعارف وزارة جواب (٢)
الكتاب. ذلك عىل

إىل املرصية الجامعة أعضاء من عضًوا عرش أحد من املقدم االقرتاح (٣)
العمومية. جمعيتها

٩ يف املنعقدة املرصية للجامعة العمومية الجمعية جلسة محرض (٤)
.١٩٢٣ سنة ديسمرب

ديسمرب ٩ يف املنعقدة املرصية الجامعة إدارة مجلس جلسة محرض (٥)
.١٩٢٣ سنة

الجديدة. الجامعة الئحة مرشوع (٦)
املذكورة. الجامعة بتأليف العايل األمر مرشوع (٧)

املحرض. بهذا صورها وإرفاق الوثائق هذه عىل االطالع بعد
عىل االتفاق تم الطرفني، بني جهاته من جهة كل يف النظر تبادل وبعد

يأتي: ما
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حسني الدولة صاحب حرضة املرصية الجامعة باسم تنازل قد األوىل: املادة
وعقار منقول من تمتلكه ما كل مع الجامعة هذه عن رئيسها باشا رشدي

اآلتية: الرشوط عىل العمومية املعارف وزارة إىل

املعنوية بشخصيتها محتفظة ا عامٍّ معهًدا املرصية الجامعة تكون (١)
املعارف وزارة إرشاف تحت مستقلة بكيفية بنفسها شئونها وتدير

أوربا. جامعات يف الحال هي كما العمومية
يف كلية سوى يشمل ال الذي الحايل النظام بإتمام الحكومة تقوم أن (٢)
إىل تحويلهما بعد والطب الحقوق مدرستي الجامعة يف تدمج بأن اآلداب
أخرى كليات إليها تضم أن ويجوز للعلوم، كلية إليها تضم وأن كليتني،

بعد. فيما
ألف وأربعني ستة نحو قدرها البالغ الجامعة نقود تستعمل أن (٣)

الواقفني. بعض لرشوط احرتاًما البناء؛ يف جنيه
أما الحاليني. وموظفيها أساتذتها نحو الجامعة تعهدات تحرتم أن (٤)
يبقى أن الشخصية لحالته نظًرا رئي فقد حسني طه بالدكتور يتعلق فيما

اآلداب. بكلية أستاذًا
أكثر أو عضو الحايل املرصية الجامعة إدارة مجلس من يكون أن (٥)
الدور يف وذلك الجامعة، إدارة مجلس ويف اآلداب قسم إدارة مجلس يف
الجامعة أوجدت التي القومية النهضة آلثار استيفاء التشكيل؛ من األول

املرصية.

وزير باشا السعود أبو زكي أحمد املعايل صاحب حرضة قبل الثانية: املادة
املرصية الجامعة واستالم التنازل هذا الوزارة هذه باسم العمومية املعارف
بالرشوط الجديدة الجامعة يف إلدماجها وعقار منقول من تملك وما

األوىل. باملادة املبينة الخمسة
الجامعة إدارة مجلس من عليه التصديق بعد االتفاق هذا ينفذ الثالثة: املادة

الحايل. املرصية
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وزارة يف إحداهما تحفظ نسختان؛ االتفاق هذا من كتب الرابعة: املادة
التابعة اآلداب كلية محفوظات يف الثانية وتحفظ العمومية، املعارف

للجامعة.
.١٩٢٣ سنة ديسمرب ١٢ يف العمومية املعارف بوزارة تحريًرا

املرصية الجامعة رئيس
رشدي حسني

العمومية املعارف وزير
السعود أبو زكي أحمد

الجامعة رسالة (2)

الجامعة رسالة أن فيه الشارع رأى قانونًا لها وضعنا الجديدة الجامعة تكوين إثر وعىل
يتسع مرنًا رسالتها نص فجاء معينة، بحدود تحد أن من مجاًال أوسع تكون أن يجب
يف جاء وقد بالتعليم، والقيام العلم لخدمة املختلفة األلوان من عليه تقدر ما لكل
تقوم الذي العايل بالتعليم يتعلق ما كل يشمل الجامعة اختصاص «إن الثانية: مادته
العلمية البحوث تشجيع مهمة عليها فإن العموم، وجه وعىل لها، التابعة الكليات به

البالد.» يف والعلوم اآلداب لرقي والعمل
والتعليم العلم لخدمة جامعي تطور كل يتناول الذي املرن، النص هذا عىل واعتماًدا
متعددة الجامعة رسالة كانت النص هذا عىل اعتماًدا البالد؛ يف املختلفة والفنون واآلداب

النواحي.
تنتج التي اآلداب ويف العلوم يف العلمية البحوث تقوم أن الجامعة رسالة فمن
مستمر، تطور يف هي التي العلمية النظريات يف الزيادة غرينا عند أنتجت كما عندنا
األخرى الجامعات اكتشفته ما إىل تضاف جديدة اكتشافات إىل الوصول تنتج والتي
قوى لهم تسخر أن يف الناس تنفع عملية تطبيقات له ومما بحتة، علمية صبغة له مما
عن تحمل الرسالة بهذه تقوم إذ الجامعة أن خافيًا وليس الطبيعة، وموارد الطبيعة

العالم. يف واملعارف العلوم رقي يف العامة املشاركة من واجبها مرص
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جميع يف قادتها للبالد لتهيئ املتعاقبة األجيال شبيبة تربية الجامعة رسالة ومن
ليست الحياة عىل املزاحمة صنوف واحتمالها ومنعتها األمة قوة أن شك وال مرافقها،

الجامعية. لرتبيتها نتيجة إال األمر آخر
أكان سواء الطبقات جميع يف واألدبية العلمية الثقافة نرش الجامعة رسالة ومن
املحارضات بإلقاء أم رشط، وال قيد غري من املختلفة معاهدها إىل االنتساب بإباحة ذلك

الفروع. من فرع كل يف املؤلفات بنرش أم والفنون، واآلداب العلوم يف العامة
رضوب من وسعها يف ما بكل االجتماعي التطور مساعدة الجامعة رسالة ومن
الجميلة، الفنون إىل الناس نظرة يف التجديد والشعر، النثر يف التجديد اللغة، يف التجديد
تتناول الرسالة هذه أن إىل أنبه أن يفوتني وال وشيوعها، ترقيتها وجوه يف والبحث
جميل لهو كذلك ألنهما بل األخالق، يف الطيب األثر من لهما ملا والغناء؛ املوسيقى أيًضا
جدها أسباب ترقي أن عليها كما املرح لهوها أسباب ترقي أن أمة كل وعىل منه، بد ال

العابس.
مكانة، وأسماها عدًدا االجتماعية الوحدات أكرب من هي بما الجامعة فإن وأخريًا،
التضامن منه يشع إشعاع مصدر أولئك بكل هي رسالة؛ وأشملها مسئولية، وأخطرها
كل ويؤتي يشب الجامعة ويف ينشأ، املدرسة ويف التضامن، يولد العائلة ففي القومي،

الشعب. طبقات جميع يف للتضامن األعىل املثل ويرضب ثمراته،

بالجامعة؟ التحقن كيف البنات: (3)

من الجامعة رسالة فهم يف الجمهور خطأ أن االستطراد سبيل عىل أنبه املناسبة وبهذه
أن ينبعي ال الفهم هذا أن والواقع الحكومة، إلدارة موظفني تحضري يف تنحرص أنها

عرًضا. إال الجامعة أغراض من يكون
شائكة كانت التي املسألة تلك الجامعة، أغراض فهم يف الجماهري بخطأ ويتصل
الجامعة؛ يف طالبات املرصيات الفتيات قبول مسألة وهي العام، الرأي يف األنصار قليلة
أننا أخفي وال واجبات، من عليهم ما وعليهن الحقوق، من الطلبة إلخوانهن ما َلُهنَّ
علينا ينكروا أن شأنهم من الذين من غفلة يف الجامعية األرسة يف أعضاء الطالبات قبلنا
يف الكليات عمداء بعض إيل طلب أن حدث فقد الدرس؛ يف بإخوانهن الشابات اختالط
لهم فأرسرت للبكالوريا، الحائزات البنات فيها نقبل أن فؤاد جامعة الفتتاح سنة أول
ذلك وعىل عنها، الحكومة رضا يف أشك وأني شائكة، املسألة هذه أن الحني ذلك يف
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املسألة هذه تثار أن غري من البكالوريا، عىل الحائزات البنات نقبل أن بيننا فيما قررنا
الواقع، األمر أمام مًعا والحكومة العام الرأي نضع حتى الخطب، يف أو الصحف يف
نتوقعه؛ كنا ما حدث سنوات عرش النهج هذا يف رسنا أن وبعد ذلك، يف نجحنا وقد
التطور أن من يقني عىل ألننا لها؛ نأبه فلم االختالط، هذا علينا تنكر ضجة قامت فقد
يف وأخته األخ بني يسوي الذي العدل ومعنا له، غالب ال التطور وأن معنا، االجتماعي
األمة منفعة ذلك فوق ومعنا السواء، عىل الخاص كماله أسباب عىل كالهما يحصل أن
االرتقاء يف أطماعنا مع يأتلف وجه عىل املرصية العائلة لتكوين األسباب تمهيد من

الزمان! بها ذهب أن لبثت ما التي الضجة بهذه نحفل ال جعلنا أولئك كل القومي؛

حقيقة أصبحت فكرة (4)

الحالية ملبانيها األسايس الحجر بوضع الجامعة احتفلت ١٩٢٨ سنة فرباير ٧ ويف
الثانية الساعة منتصف ففي مشهوًرا، تاريًخا اليوم هذا وكان فؤاد امللك جاللة بحضور
األمراء من القوم ِعلية إليه دعي بالجيزة؛ الجديد املكان يف كبري احتفال أقيم عرشة
ذلك يف املعارف وزير وقف فؤاد، امللك وصل أن وبعد واآلداب، والوزراء الدين ورجال
األسايس الحجر لوضع امللك ودعا يديه، بني خطبة فألقى باشا، الشميس عيل الحني
التعليم بها مر التي األدوار فيها سجلت وقد للجامعة، كمدير خطبتي أنا وألقيت بيده،
فأما التمام، ودور التنفيذ، يف البدء ودور الدعاية، دور أدوار: ثالثة وهي مرص، يف
عىل الغرية أهل من نخبة اجتمع إذ ١٩٠٦؛ سنة أكتوبر ١٢ يوم من فيبتدئ األول الدور
وقرروا الجامعة، إلنشاء الدعوة عىل وتعاقدوا باشا زغلول سعد املرحوم دار يف الرتبية
فيها االكتتاب عىل الناس أقبل وقد السياسة، عن بمعزل الجامعة تكون أن قرروا فيما
تحت ١٩٠٨ سنة مايو ٢٠ يف األوقاف ديوان يف املكتتبني جمعية واجتمعت لها، والتربع
الحكومة ونفحتها املرصية، الجامعة وسموها األول) فؤاد (امللك فؤاد أحمد األمري رياسة

أيًضا. سنوية إعانة جنيه خمسمائة األوقاف نفحتها كما سنوية، إعانة
يوميٍّا عليها يرشف كان التي العامة الثقافة بمحارضات فكانت التمهيد، دور أما
يف للتخرج وعرشين أربعة عددها بلغ للجامعة علمية بعثات وبإرسال الجامعة، رئيس

فيها. معلمني ليكونوا أنفسهم وليحرضوا العلوم،
ما نحو عىل الجديدة الجامعة إىل القديمة الجامعة بنقل فكان التمام، دور وأما
تأسيس ويوم ١٩٢٨ سنة يف الجامعة طلبة عدد بلغ وقد السابقة، السطور يف وصفت
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إليه وصل ما إىل وصل حتى ذلك بعد العدد هذا تضاعف وقد طالبًا، ٢٣٤١ مبانيها
اآلن.
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اللغوي! املجمع إىل الوزارة من

الوزارة دخلت كيف (1)

١٩٢٨ سنة يونيو يف الوزارة تأليِف أَْمَر باشا محمود محمد إىل األول فؤاد امللك أسند ملا
للجامعة كمدير العمل مؤثًرا له؛ فاعتذرت الحكم، يف معه االشرتاك إىل وقتئٍذ دعاني
ترتكنى أن صديقي يا يرضيك وهل هللا: رحمه يل فقال ومشاكلها، السياسة عن بعيًدا
حظي من وكان الوزارة، يف معه االشرتاك وقبلت شعوري، العبارة هذه فمست وحدي؟!
من إليه أهدف وما الشخصية وميويل تتفق التي الوزارة وهي املعارف، وزارة أتوىل أن
التعليم فإن واالستقالل، الحرية طريق والتعليم، والرتبية العلم طريق عن األمة خدمة
التي القومية العظمة أن ولو القومية، األطماع تحقيق عليه يبنى الذي األساس هو
ذنبًا لكان الرتبية، عدم عىل الدالة القومية الروابط وبتفكك بالجهل، تنال مرص تبغيها
لتقدمنا رضوري العلم أن يف جدال وال عندنا، واألخالق التعليم حال يف نفكر أن علينا
معرتك يف لالنتصار الصالح الوحيد السالح هو وأنه الحارضة، لحياتنا رضوري هو بل
كما الحديثة، املدنية هذه وقوام واالخرتاعات لالكتشافات الوحيد والعامل للفرد، الحياة

األمم. قوة أساس هي األخالق تربية أن
لوبون: جوستاف قال وقد

األشداء، أجدادهم من ذكاء أشد كانوا انحطاطهم زمن يف الرومانيني إن
واالستعداد والثبات، والعزيمة، كالصرب، األخالقية؛ الخواص فقدوا ولكنهم
الخواص تلك القوانني، باحرتام واالحتفاظ الغاية، سبيل يف النفس لتضحية

األولني. آبائهم عظمة رس هي كانت األخالقية
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ملا فيها، للعمل ارتحت إيل أُسندت حني املعارف وزارة إن فأقول: أعود، ذلك بعد
باعتبار فيها العمل وقسمنا الالمركزية، بتطبيق اهتممت ما أول اهتممت فقد قدمت؛
الوزارة، سياسة وتطبيق الجديدة باملرشوعات إال يشتغل ال سيايس، رجل الوزير أن
وشهادات الوزارة بوكيل يتعلق أن ينبغي فأمرهم الديوان، بموظفي معرفة له وليس

املراقبني.

للجامعة العودة (2)

عن عمرها يزد لم باشا محمود محمد وزارة ألن املعارف؛ وزارة يف طويًال أستمر لم
٢ يف واستقالت ١٩٢٨ سنة يونيو ٢٥ يف تألفت إذ أيام؛ وبضعة شهًرا عرش خمسة
وقد هندرسون، مسرت مع بلندن مفاوضاته من رئيسها عودة بعد ١٩٢٩ سنة أكتوبر
مديًرا للعودة استدعيت حني ١٩٣٠ سنة أوائل كانت حتى وأوراقي كتبي بني اعتكفت
أساتذتها، زمالئي وبني الجامعة، شباب أبنائي بني نشاطي الستئناف فارتحت للجامعة،
هذه وألفت الجامعي، العمل يف قصري غري عهًدا أمضيت ألني االغتباط؛ كل واغتبطت
يف واالستقالل خدمته، يف والتضحية للعلم اإلخالص عىل تقوم التي الجامعية البيئة

والعمل. والفكر الرأي
وجه عىل والنقد التفكري حرية الجامعي التعليم أساس ألن االستقالل؛ وأقول:
الحكومية، التأثريات عن والبعد العمل حرية قوامها الجامعية الرتبية وألن االستقالل،

املختلفة. السياسية البيئات تأثريات وعن العامية، البيئات وتأثريات

الجامعة من استقالتي (3)

التأثريات، هذه عن بعيدة تكون أن عىل الجامعة مدير منصب توليت منذ حرصت وقد
أن ١٩٣٢ سنة مارس يف حدث ولكن والقداسة، االحرتام محل استقاللها يكون وأن
بكلية عمادته من حسني طه الدكتور فنقلت االستقالل، هذا عىل املعارف وزارة اعتدت
الوزارة تكن لم وإن الجامعة، رأي أخذ دون الوزارة بديوان الوظائف إحدى إىل اآلداب
التقاليد حدود جاوزت أنها إال به العمل الجاري القانون حدود جاوزت قد ذلك يف
ذلك يف الوزراء رئيس دولة وقابلت التقاليد، هذه عىل االعتداء لهذا فغضبت الجامعية،
الجامعية، التقاليد مع يتناىف الذي املوقف هذا له ورشحت باشا، صدقي إسماعيل الحني
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— عليه واقرتحت حسني، طه عن تستغني ال الجامعة إن له: وقلت الجامعة إىل وييسء
بك طه الدكتور يرجع أن — باشا عيىس حلمي الوزير لرأي واحرتاًما للرضر، تالفيًا
التايل اليوم ويف اقرتاحي، عىل الوزارة رئيس وافقني وقد عميًدا، ال اآلداب بكلية أستاذًا
استقالتي وحررت الجامعة، إىل أذهب فلم الوزير، رأي وتنفيذ اقرتاحي، برفض علمت

التايل: الكتاب هذا يف العمومية املعارف وزير إىل بها وبعثت

١٩٣٢ مارسسنة هليوبوليس٩
العمومية املعارف وزير املعايل صاحب حرضة

الوزير سيدي
كلية عميد حسني طه الدكتور لنقل أسفت أني معاليكم بإخبار أترشف
أن — أعلم فيما — يستطاع ال األستاذ هذا ألن املعارف؛ وزارة إىل اآلداب
األدب يف الطلبة عىل يلقيها التي الدروس جهة من ال األقل، عىل اآلن يعوض
خلقها التي البيئة هذه جهة من وال للجمهور، العامة ومحارضاته العربي
الدكتور ألن أسفت ثم طرائقه، إىل وهدى األدبي البحث روح فيها وبث حوله
ووزير القديمة الجامعة بني تم لعقد تنفيذًا اآلداب كلية يف أستاذ حسني طه
وال الجامعة رضا بدون الصورة هذه عىل نقله ألن األخص وعىل املعارف،
أعرف فيما الجامعة نشأة منذ املطردة التقاليد عليه جرت كما — استشارتها
العلمية، األبحاث إلجراء الرضورينْي واالطمئنان بالسكينة يذهب ذلك كل —

الجامعة. خدمة من إليه قصدت غرض أجلِّ عيلَّ يفوت شك بال وهذا
الدولة صاحب حرضة إىل املايض الجمعة يوم قصدت ذلك أجل من
واقرتحت الخطري، الجامعي الحادث هذا عىل واستعنته الوزراء، مجلس رئيس
ناحية من الوزير لقرار واحرتاًما ناحية، من للرضر تالفيًا — دولته عىل
خصوًصا عميًدا، ال أستاذًا الجامعة إىل حسني طه الدكتور يرجع أن — أخرى
فتقبل أقبل، فلم شهر منذ العمادة عن يتخىل أن يف عيل ألح نفسه هو أنه
املسألة بهذه سيشتغل أنه يل وأكد حسن، بَقبول االقرتاح هذا الرئيس دولة
قرار وأن مقبول، غري اقرتاحي أن اآلن علمت أن إىل بها فاشتغل الغد، منذ

إطالقه. وعىل بجملته نافذ النقل
أخىش الذي الترصف هذا عىل الوزارة أقر أن أستطيع ال إني حيث ومن
أترشف وأغيارها، الجامعية التعاليم بني الفروق بكل تذهب سنة يكون أن
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أرجو كما قبولها، أرجو وظيفتي، من استقالتي معاليكم إىل بهذا أقدم بأن
اشرتاكنا مدة الشخصية املجاملة حسن من أبديتم ما عىل شكري تتقبلوا أن

احرتامي. فائق تتقبلوا وأن العمل، يف

مخالفات ثالث

نقل حادث يف ارتكبت املعارف وزارة أن عىل يدل وهو استقالتي، خطاب هو هذا
مخالفات ثالث حسني طه الدكتور
الجامعة باستقالل خاصة األوىل:

النابغ األستاذ هذا من وحرمانه الجامعي التعليم بمصلحة خاصة والثانية:
نقلها حني املعارف ووزير القديمة الجامعة بني أبرم الذي بالعقد خاصة والثالثة:
أستاذًا حسني طه الدكتور يكون أن العقد هذا يف اشرتط وقد الجديدة، الجامعة إىل

اآلداب. بكلية
نجيب جاء حني ١٩٣٥ سنة أبريل حتى الجامعة عن بعيًدا ومكثت استقالتي، ُقبلت
إيلَّ وطلب فجاءني الثانية، باشا نسيم محمد وزارة يف للمعارف وزيًرا باشا الهاليل
ينقل ال أنه عىل فيه ينص بحيث قانونها يعدل أن فاشرتطت الجامعة، إىل العودة
تعديل وطلب بوعده، باشا نجيب بَرَّ وقد الجامعة»، «مجلس موافقة بعد إال منها أستاذ

فعًال. وعدل القانون،
الهندسة، كلية فضمت الكليات بعض الجامعة إىل يضم أن طلبت السنة تلك ويف

البيطري. الطب وكلية الزراعة، وكلية التجارة، وكلية
الخصام اشتد الحني ذلك ويف ،١٩٣٧ سنة أكتوبر أوائل حتى مديًرا مكثت
يرض اتصاًال بهم تتصل كانت األحزاب ألن الحزبية؛ املسائل عىل الجامعة طلبة بني
تعيني الداخلية وزارة من فطلبت الجامعية، الشمائل قيمة ويسقط الجامعي، باإلخاء
تجب فلم الجامعي، الحرم يدخل أن له يجوز ال البوليس ألن النظام؛ لحفظ كونستبالت

الثانية. للمرة استقلت لذلك طلبي؛ الداخلية
محمد وزارة تألفت — السنة تلك من ديسمرب ٣١ يف أي — أشهر ثالثة وبعد
والهيئة الوفد، عدا ما السياسية الهيئات جميع فيها اشرتكت وقد الكربى، باشا محمود
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اللغوي! املجمع إىل الوزارة من

محمود محمد وكلف االنتخابات، أجريت ثم الوزارة، هذه يف دولة وزير وكنت السعدية،
بضعة للداخلية وزيًرا ثم دولة، وزير أيًضا بها فكنت الوزارة، بتأليف ثانية مرة باشا
الوزارة، يف السعدية الهيئة باشرتاك تقيض السياسية املصلحة أن يل ظهر ثم أشهر،
ألفسح الوزارة من أخرج أن عىل وأرصرت باشا، خشبة عىل العرض هذا فعرضت

السعديني. من لغريي الطريق

١٩٤١ سنة الجامعة ودعت

الحني، ذلك يف املعارف وزير باشا هيكل حسني محمد الدكتور زارني بقليل ذلك وبعد
محمود محمد قبل من ثانية مرة جاءني ثم فاعتذرت، الجامعة، إىل الرجوع إيل وطلب
رجال يبتعد أن إال يل رشوط ال فقلت: رشوطي، أضع أن ورجاني عيل وألح باشا،
إىل — ذكرت كما — دائًما يفيض كان بهم اتصالهم ألن بالطلبة؛ االتصال عن الحكومة

الجامعية. الرتبية عىل األشياء أرض من وذلك بينهم، الجامعي اإلخاء فقدان
أخربني حتى قليل يمِض لم ولكن الجامعة، إىل الرجوع وقبلت لطلبي، فأجابوني
ملحمد استقالتي فقدمت الدستوريني األحرار بوزراء متصلون الطلبة أن الوزراء أحد
اتصال بعدم مشدًدا أمًرا سيصدر وأنه ذلك يعلم ال أنه يل وأكد فاعتذر، باشا، محمود
عيلَّ عرض إذ ١٩٤١؛ سنة إىل الجامعة يف فبقيت سياسية، ألغراض بالوزراء الطلبة
ذلك؛ فقبلت الشيوخ، مجلس يف عضًوا أكون أن باشا رسي حسني وقتئذ الحكومة رئيس
خدمتها أن بعد الجامعة أعمال من اليشء بعض الراحة إىل محتاج بأني أحسست ألني
اللغة «مجمع رياسة ذلك بعد توليت ثم طويًال، زمنًا الجديد وعهدها القديم عهدها يف

واألدب. والعلم اللغة رجال وهم أحبهم، رجال مع فيه ومكثت العربية»
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عرش الخامس الفصل

لتحقيق تكون أن وكيفينبغي األخالق
عاملي سالم

السالم1 سبيل يف التعاون (1)

ليس يكون، أن اتفق وكيفما متقطع وجه عىل موجود العالم أمم بني العام التعاون
األطلنطي ميثاق إليه يقصد الذي التعاون هو ليس هذا أن غري معني، لنظام خاضًعا
إىل ويؤدي االعتداء يمنع الذي املستمر التعاون هو امليثاق بهذا املقصود التعاون بل

الدائم. السالم
صعوبات من التعاون هذا يعرتض فيما أنفسنا نخدع أن ينبغي ال بدء بادئ
أخالق من ألفناه وما املايض بسنن تشبثنا نحن فإذا به. اإليمان هو تذليًال أعرسها
أالعيب من التاريخ سجل وما الخصوص، عىل الشعوب قادة وأخالق العموم عىل الناس
ورائها من واملنتفعني عليها والعاملني الحرب أنصار قوة وقدرنا وغدرها السياسة
فما الصدد، هذا يف مستقبلها وبني اإلنسانية مايض بني الصلة نقطع أن من ويئسنا
املاضية! األمم جمعية بنظام إليه ندعو الذي التعاون أشبه وما بالبارحة، الليلة أشبه

الراعدة. تحت صلف أنها إال الجلية هذه كل عىل االعتداء أنصار يرى وال
والحرج االجتماعية الرضورات من اليوم فيه نحن ما وقدرنا الخري رجونا إذا أما
الحارضة، الحرب غرار عىل حروبًا اآلن بعد يطيق ال أصبح العالم أن وقدرنا السيايس
يأِت لم املرجو التعاون هذا أن قدرنا ثم العالم، يف االجتماعي االرتقاء قدره حق وقدرنا
أجيال، عدة وبالتجربة بالبحث وتداولتها العالم ضمري يف اختمرت فكرة هو بل طفرة
الخري؛ إىل خطاه تسديد يف العالم ستنفع املاضية لألخطاء القاسية التجربة أن وقدرنا
إىل واملفيض االعتداء من املانع التعاون مرشوع نتقبل أن وجب ذلك كل قدرنا متى
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العالم لضمري آن فلقد وسائله، تحقيق عىل وعملنا به وآمنا االرتياح بغاية الدائم السالم
له ليس لفًظا إال اآلن إىل يكن لم أن بعد واقعة حقيقة اإلنساني اإلخاء ويجعل ينتبه أن

عليه. يدل ما
قانون من بوازع أنهم املتعاقبة املدنيات ويف املختلفة األمم يف الناس أمر من الواقع
اعتادوا وقد والقضاء، البوليس سلطان من وبوازع الدولة، بنشوء نشأ الذي األخالق
والجري العدوان يف األوىل عاداتهم وتركوا بالحسنى املدنية معيشاتهم يف يتعاونوا أن
هو هذا املنظمة، املدنيات قبل فيما طواًال أزمانًا ألفوها التي األقوى» «حق أحكام عىل
سلطان ويزع القضاء فيها يفصل منازعاتهم املتمدنة؛ األمم يف اآلن الناس أفراد حال
االحتقار إىل داعية جريمة يرون فأصبحوا بعض، عىل االعتداء عن بعضهم البوليس
ومجلبة للعزة مناًطا ويجعلونه به يتمدحون البداوة حال يف كانوا ما للعقاب ومستحقة

والفخار. للرشف
إنما يظن، قد كما منه مناص ال طبيعيٍّا أمًرا الناس يف والعنف الظلم ليس إذًا
األفراد كان السنني، من تحىص ال آالًفا اعتادها عادة الدول نظام قبل فيهم ذلك كان
متصلة حرب يف حياتهم تكون أن ذلك اقتضاهم السباع، الفرتاس محالٍّ لحظة كل يف
أنفسهم يف والدفاع الهجوم عادة استمرت الناحية هذه من اطمأنوا فلما مستمر، ودفاع
بالبوليس املنظمة املدنية عليها قضت حتى بينهم حربًا تكون أن إىل تحولت أنها غري

والقضاء.
كما تجد فلم — الحكومات حال باألوىل أو — األمم حال وأما األفراد، حال تلك
النزاع تفض محاكم وال لألخالق قانونًا االجتماعية الرضورات ضغط تحت األفراد وجد
الفرد روح فيها بقي بعض، عىل بعضها اعتداء من الحكومات يمنع بوليًسا وال بينها
يف وطمًعا له، واستعباًدا عليه، استعالءً الغري؛ عىل االعتداء روح القبيلة، روح األوىل،
أن تضمر الحارضة املدنية هذه يف حتى حكومة كل بقيت وبالجملة ومرافقه، أرضه
ظفرنا فقد وإذًا حياء، وال وازع غري من املرافق من لها ما أخرى أمة من بالقوة تنتزع
االعتداء من يمنعها لحكوماتها بأدب نظفر ولم لألفراد بأدب القديمة املدنيات من

والطغيان.
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عاملي سالم لتحقيق تكون أن ينبغي وكيف األخالق

طبيعية؟ الحرب هل (2)

تتعرض لم اإلنسانية األشياء بحث استوعبت أنها مع اليونانية الفلسفة أن العجيب ومن
تحقيق يف تفكر ولم األمم، بني الحرب عىل القضاء إمكان إىل التخيل طريق عن وال
يف وقست تارة، الحرب شجعت لعلها بل الدائم، السالم يف وال العام، اإلنساني اإلخاء
يف نظرة فيهما يكن لم العربية والفلسفة الرومانية الفلسفة كذلك أخرى، تارة نتائجها
ما إال الواحدة األمة أفراد بني اإلخاء يف كلتاهما نظرت كما املختلفة األمم بني اإلخاء ذلك
موضوع يف شيئًا يفيد ال ألنه لذكره؛ نتعرض أال الخري ومن الروماني»، «السلم سموه

املنشود. العاملي التعاون
الواقع، هو مما وفالسفة كتاب انتزعها فكرة فتلك اإلنسان؛ طبع من الحرب فأما
أو التيازقة أحد عن فاجي إيميل نقله ما الحرب أنصار عن يؤثر ما طريف ومن
العالم.» قانون ألنها ذاتها؛ يف إالهية «الحرب قال: الوجود بوحدة القائلني الصوفية
تجذبنا التي أيًضا الخفية الجاذبية ويف بها يحيط الذي الخفي املجد يف إالهية «الحرب
«الحرب قال: أن إىل … العظام.» للقواد املوهوبة الحماية يف إالهية و«الحرب إليها.»
الجمل، هذه كل فاجي إميل قال الناس.» تقديرات عن تعزب التي بنتائجها إالهية

سخيفة.» ألنها إالهية؛ «الحرب يقول: أنه تساوي
يصحح ال هو حيث من والدم قدمها، هو طبيعتها عىل دليل أهم فإن وبالجملة
طبع من ليست الحرب أن هو السالم أنصار يراه والذي صحيًحا، يفسد وال فاسًدا
القضاء يمكن الناس نفوس يف تأصلت عادة هي بل والعمل، واألبوة كالعائلة اإلنسان؛
يف يتقدم العالم أن يف شك ال التي الرتبية بوسائِل ونحوه الرق عىل قيض كما عليها

اإلنسان. حال يصلح فيما املفكرين تفكري إثر عىل ضمريه بنسبة أمرها
الثورة هذه كانت وقد أيًضا، الناحية هذه يف القديم عىل ثورة من بد ال كان إذن
سالمه ولكن الرابع، هنري وزير لسوليل خطر الدائم السالم موضوع يف خاطر أول
يف بري سان األب مرشوع كان وكذلك فقط، أوربا إال شمل ملا تحقق أنه لو الدائم
القرن آخر كان حتى شيئًا، تفد لم بوادر إال تلك تكن ولم عرش، الثامن القرن أوائل
أستاذ اقرتح حني كونجسربج؛ جامعة من اإلنساني اإلخاء صوت انبعث إذ عرش؛ الثامن
وجه بعض؛ عىل بعضها اعتداء تمنع أمم حكومة إنشاء كنت إيمانويل فيها الفلسفة
قواعد عىل دولة كل يف سلوكها األمم تنظم أن «ينبغي فيه: قال وامللوك لألمم نداء
من يكن مهما املتبادلة القواعد هذه ترعى أن الدول عىل يجب كما والقانون، األخالق
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السياسة تستطيع ال وحينئذ التجربة، من السياسة تستنتجها التي االعرتاضات تمويه
السياسة فإن األخالق، عىل أوامر فيها تتبع أن غري من واحدة خطوة تخطو أن الحقة

معقًدا. وال صعبًا فنٍّا ذلك بعد تعد لم األخالق، بعلم اتحدت متى
اإلنسان حقوق اعتبار يجب حلها، السياسة تستطيع ال التي العقدة يفك األدب إن
بني التنازع الصدد هذا يف يمكن ال الضحايا، بأكرب امللوك ذلك يف ضحى ولو مقدسة

األدب. أمام تركع أن يجب السياسة وإن املنفعة، وبني الحق
حكومات أن أظن نعم، والحكومات؟ امللوك الكريم النداء لهذا استمع هل لكن
استمعت قد عاًما عرش بتسعة النداء هذا بعد فينا مؤتمر يف اجتمعت التي الكربى األمم
الطيبة الوادعة للشعوب العام الرأي به لتخدع بل حقيقة، به تفعل ال لكن النداء، لهذا
مرتنيخ زميل جنز الوزير مذكرة وهاكم حكوماتها، إجرام من نصيبًا تحتمل قلما التي

:١٨١٠ سنة نوفمرب ١٢ يف املؤرخة املؤتمر رئيس

وأغراضه طبيعته العلم حق يعلمون وكانوا املؤتمر يف اجتمعوا الذين أولئك إن
الفخمة الكلمات إن نتائجه، يف رأيهم كان أيٍّا تطوره عىل يخدعون يكادون ال
و«السالم ألوربا» السيايس املذهب و«تجديد االجتماعي»، النظام «إعادة مثل
الناس لتطمني بها نطق إنما إلخ، للسلطان» توزيع عىل املؤسس الدائم
الحقيقي الغرض لكن وعظمة، كرامة الحافل االجتماع هذا عىل ولتفيض

القاهرين. بني املقهورين أسالب توزيع كان قد للمؤتمر،

الدولية السياسة أدب (3)

به وليلقوا ملوكهم ومجد ملجدهم الساسة يتخذه الدولية السياسة أدب من نموذج هذا
يف الصلح مائدة حول اجتمعوا الذين أفكان أجمعني، الناس عىل والظلم الرش يف دروًسا
كان لقد كامل؟ بقرن قبلهم من فينا يف زمالئهم من قوًال وأصدق نيًة أصلح فرساي
العالم وقى أنه مع مهمته يف أخفق قد فينا مؤتمر أن يظنون السيايس التاريخ كتاب

سنة. ٣٩ الحروب رش
سالمه أن مع نفًعا، اإلنسانية عىل وأجدى حظٍّا أسعد فرساي مؤتمر كان فهل
يجمع أن املايض الخريف يف الساسة ألحد أمكن حتى عاًما العرشين عىل عمره يزد لم
األدب يتغري لم وإذا ،٤٤ سنة إىل ١٤ سنة من الثالثني حرب ويسميها الحرب بني
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هذه عشية هكسيل» «الدس املعروف الكاتب قال املايض، القرن يف كان عما السيايس
أدب الخداع، أدب القرصان، أدب هو الدولية السياسة أدب «إن الحارضة: الحرب
الفيلسوف قال حني قرنًا عرشين منذ األدب هذا يتغري لم بل الفاست، الفيكونت الشيخ
منك مطلوب فرد، وأنت إتيانه عليك محرم هو ما كل اإلنسانية: قانون هو هذا سنيك،

الدولة.» عن مدافع وأنت إتيانه
أدب فأين بلد، كل داخل االجتماع قوانني به جاءت أدبًا لألفراد أن ذلك من ترون
عىل العرف جرى وقد الضمري محكمة إىل مرده، يشء أي وإىل والسياسيني، السياسة
محكمة الدولية للسياسة وليس العام القانون محكمة إىل أم لها، ضمري ال السياسة أن

كنت: نداء ملناسبة سانتهلري برتميل قال الحرب، إال

ما رغم عىل ولكننا عاًما، ستني منذ القديمة املبادئ هذه كنت أعلن لقد
عن اآلن إىل أبعدنا ما املدة، هذه يف التقدم مراحل من العامة األفكار قطعت
تتلقَّ لم واألمم امللوك أن والظاهر الفيلسوف، حكمة إليه ترمي الذي الغرض

قاسية. دروًسا بعُد

فرشع املاضية الحرب منذ القاسية الدروس هذه ى تلقَّ قد العالم أن اآلن نظن
نسوا قد الساسة كان تنفيذها عند ألنه تنجح؛ ملا ولكنها األمم، جمعية إنشاء يف فعًال
الحرب وجاءت تجربتها تنجح فلم الدولية، السياسة أخالق إىل ورجعوا الحرب، ويالت
يف األطلنطي ميثاق صدر القاسية التجربة هذه تلقاء تطاق، ال التي بويالتها الحارضة

.١٩٤١ سنة أغسطس
األمم عصبة من خري جديدة أمم عصبة إنشاء هل السالم: أنصار يتساءل وهنا
غايتنا «إن بقوله: إيدن املسرت إليها أشار التي النبيلة الغاية إىل يوصل أن يمكن القديمة

الشعوب.» لجميع السلمي التقدم يحقق عاملي نظام إنشاء هي
قراراتها لتنفيذ مسلحة قوة لها التي األمم عصبة أن عىل متفقان والتجربة العقل
نظامها كمل متى األداة هذه ألن العاملي؛ للتعاون وبالتبع الدائم للسالم أداة خري ليس
والواقع للسالم.» ال للحرب مؤلفة عصبة «كأنها هكسيل: الدس املسرت يقول كما كانت
سواها وسيلة السالم أنصار من العمليني أمام ليس ذلك ومع العنف، يولد العنف أن

الراهنة. الحال يف
بجميع االستعمار أبطال بها اقرتن إذا إال الغاية إىل توصل ال الوسيلة هذه أن غري
األحقاد تلك الصغرية األمم نفوس من تستل أن يمكن الوضع هذا عىل وألوانه، أسمائه
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أن ينبغي التي لألخالق يكون ما أفسد هو وذلك قوم، عىل قوم استعالء ولدها التي
أن تستطيع ال التي الشعوب الحالة هذه ويف عاملي، تعاون لتحقيق األمم بها تتخلق
الربيطانية الخارجية وزير إليه أشار الذي العاملي النظام إدارة تتبع ال بنفسها تقوم
عضًوا تكون أن تستطيع التي األمم مشخصات تستكمل حتى بيدها اإلدارة هذه تأخذ

العاملي. التعاون يف نافًعا مستقالٍّ

االستعمار عىل القضاء يجب (4)

نظر يف فسادها مع األقوى حق نظرية عىل القضاء هو العاملي التعاون غرض دام ما
العاملي للتعاون بد فال األقوى، حق آثار أظهر هو االستعمار دام وما القانوني، املنطق

أسمائه. بجميع عليه القضاء من
كذلك آنًفا، ذكرت كما الدائم السالم لفكرة تتعرض لم القديمة الفلسفات أن كما
عىل الفالسفة من لها تعرض من وأول االستعمار، استنكار لفكرة تتعرض لم هي
ويرونه االستعمار يبغضون مذهبه وأنصار هو فإنه بنتام؛ الفيلسوف هو بني وجه
رسل: برتران قال املستعمرة، األمم ألخالق مفسد أنه فوق املستعمرة، لألمم نافع غري
عنوانها تالران إىل رسالة بنتام كتب أمرها، من الصميم يف الفرنسية الثورة كانت «إذ
رأيه بل فحسب، الفرنسية املستعمرات يف رأيه ذلك يكن ولم مستعمراتكم»، «حرروا
مذهبه اعتناق عىل لندون اللورد صديقه حمل وأنه الربيطانية، املستعمرات يف كذلك
أفضل خري؛ إسبانيا إىل يسدى أن يمكن ال :١٧٩٧ سنة يف اللوردات مجلس يف فقال

مستعمراتها.» لعنة من تخليصها من
أن عدة فرص يف املستعمرة األمم عىل عرض السابقة األمم جمعية عهد يف وأخريًا
غري استثناء، بال كلها فرفضت الدولية السيادة تحت لتضعها مستعمراتها؛ عن تنزل
وكأني بإخالص، التعاون يف رجاءَ فال مغلوبة، وأمم غالبة أمم ظهرها عىل دام ما أنه
التبعية، ذل من نتحلل أنظرونا السالم: دعاة للقاهرين تقول أمرها عىل املغلوبة باألمم

تشاءون. ما فيه قرروا الدائم؛ والسالم شأنكم ثم
أمران والوطنية االستعمار أن يرون السياسيني الكتاب بعض أن إىل نشري أن بقي
باالستعالء الحب هذا يقرتن أن دون وطنهم قوم يحب أن العسري من وأن متالزمان،
الوطنية أمر يف ا حقٍّ يكون قد هذا غريهم، يبغضوا أن دون أو الضعيفة، األمم عىل
وطنية أو املدنية الوطنية أما القبيلة، عصبية ساللة من هي التي الجامحة الحادة
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جمعاء، اإلنسانية حب مع تتناىف ال فإنها العقيل التدبر عليها يسيطر التي املستقبل
إذًا مانع فال غريه، سعادة إىل يسعى لنفسه حبه مع الفاضل الرجل نرى أننا والواقع

األخرى! األوطان إسعاد يف يسعوا أن من وطنهم، يحبون قوًما يمنع

ممكن العاملي التعاون (5)

نتيجتني: إىل للوصول املقدمات هذه كل نسوق السادة، أيها
ذكرناه. الذي الوجه عىل االستعمار إلغاء به اقرتن متى ممكن العاملي التعاون أن األوىل:
يحقق أن عليه بعيد اآلن إىل العرف عليه جرى الذي الدولية السياسة أدب أن الثانية:

جديد. دويل أدب من التعاون لهذا بد ال بل العاملي، التعاون
لألمم البسيكولوجية الحالة إىل كلها مردها اختلفت مهما الحروب أسباب ألن ونظًرا
يف السالم أنصار بحث قد ذلك إىل نظًرا األمم، لقادة األخالقية الحالة الخصوص وعىل
يف أعرفه بحث أوىف وإن أخرى، عىل أمة جانب من االعتداء منع إىل تؤدي التي الوسائل
يف هكسيل الدس املعروف الكاتب حاولها التي املوفقة الجريئة املحاولة تلك الصدد هذا
يسريون الساسة يزال ال التي «كنت» بطريقة هكسيل يقنع لم والوسائل»، «الغاية كتابه
هو بل املستقبل، العاملي النظام يف أم السابقة األمم جمعية يف ذلك أكان سواء عليها
والجماعات األفراد يسعى أن وهو بقاءً، الزمان عىل وأبقى أثًرا ذلك من أعمق إىل يرمي
املثايل، اإلنسان إىل للوصول نتائجها تتدرج صورة عىل الجيل تربية إىل والحكومات
اإلنسان ذلك يف الالمرتبط» «اإلنسان سماه الذي اإلنسان يف األعىل املثل هذا هكسيل جعل
والحيازات السلطة يف بشهوته املرتبط غري الجسمية ورغباته بإحساساته املرتبط غري
وحقده، بغضبه مرتبط غري املختلفة، الرغبات هذه بموضوعات مرتبط غري املختلفة،
االجتماعي، بالوضع وال باملجد وال بالثروة مرتبط غري الخاصة، بحياته مرتبط غري
املرء يصل بذلك اإلنسانية، وبحب املجرد وبالتأمل وبالفن بالعلم حتى مرتبط غري
أفراد من قادته األقل عىل أو جله أو كله مؤلًفا عامًلا وإن الفضائل، جميع حيازة إىل
نفسه يخدع لم هكسيل أن غري الكامل، العالم يسمى بأن لجدير الفضائل، هذه لهم
والسياسة الداخلية السياسة نظريات تربط التي الوسائل تلك إىل الوصول إمكان عىل
اآلخرة الطبيعة بنظرية أولئك كل واألدب؛ والدين والرتبية واالقتصاد والحرب الدولية
ناقص، وجه عىل نفذت قد املهمة هذه أن شك «ال كتابه: آخر يف قال بل للحقيقة،
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العدم من خري جزئيٍّا رسًما ولو مذهب رسم فإن إياها محاولتي عن أعتذر ال أني عىل
الكيل.»

املؤلف، لهذا الرشيفة الرغبات تحقيق الطويل الزمان إىل نرتك جانبنا من ونحن
الذي العاملي التعاون وهو الحارض، بالهدف ونقنع تناوًال أقرب مذهب عىل ونقبل
هذا لتحقيق األخالق تكون أن ينبغي فماذا املتحدة، لألمم الدولية السياسة ارتضته

التعاون؟
من يرى أنه حد إىل طبيعتها يف اإلنسانية النفس بسمو هكذا يعتد هكسيل كان إذا
يف «كنت» الفيلسوف رأي من ا جدٍّ قريبًا إال ذلك يف فليس نظرياته، تتحقق أن املمكن
من يشء لإلنسان الطبيعية االستعدادات يف «ليس يقول: حني اإلنسانية الطبيعة سمو
ليس اإلنسان أن إال قواعَد، إىل الطبع يرد أال هو للرش الوحيد السبب وإن للرش، مبدأ
مرجًعا «كنت» منهاج أختار أن أرى فقط املعنى لهذا ليس للخري، إال أصل من فيه
العامة، الدولية الحكومة فكرة صاحب ألنه أيًضا بل بحثه، الذي البحث هذا لصورة
يكون وقد العاملي، للتعاون نسبًا املناهج أقرب األخالقي منهاجه يكون قد املثابة وبهذه

الزمان. هذا يف الناس العتقادات املناسب هو ذلك فوق
وواجباتها ذاتها، نحو بواجباتها أمة كل تقوم أن ينبغي العاملي التعاون لتحقيق

األخرى. األمم نحو
الرتبية يف يكون ما أظهر بها فالقيام ذاتها نحو واجباتها أو الذاتية فضائلها فأما

الحكم. صور ويف
الدكتاتوريات فرتون معينة، غاية لتحقيق وسيلة العصور كل يف فإنها الرتبية أما
لتبسط قوة من تستطيع ما استكمال غايتها ألن محضة؛ إسربطية تنشئة أجيالها تنشئ
النقد وحرية الشخيص التفكري حرية من فتجردهم بعضه، أو كله العالم عىل سلطانها
واالستهانة الحادة القومية مبادئ أنفسهم يف وتنمي اآلراء لتبادل االجتماع وحرية
أو رصفة حربية غاية الرتبية غاية تكون وبالجملة العمياء، والطاعة الغري بحقوق
األسف مع الديمقراطيات وليست أيديهم، يف وما األغيار عىل االعتداء غاية أدق بعبارة
موجهة الفردية الحريات من بها ما مع فيها الرتبية فإن قليًال؛ إال ذلك من حاًال بأحسن
فمناط واآلخرين، األولني الحروب أبطال من نماذج العليا مثلها ويف أيًضا، الحرب إىل
أكرب اإلنسانية يف إخوانه من الحرب ساحة يف قتل بطل الحارضة الرتبية يف األعىل املثل
السالم أو العام التعاون غايتها تكون أن يمكن ال الرتبية هذه أن يف شك ال ممكن، عدد
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من نوًعا فيستن الرتبية، غاية يغري أن العام، التعاون اعتزم وقد للعالم، بد ال بل الدائم،
يؤدي اإلنساني، اإلخاء تحقيق إىل يؤدي الحرب، حب إىل ال السالم حب إىل يؤدي الرتبية
الجنس يكون أن عىس تحكميٍّا ترتيبًا وترتيبها باألجناس االعتزاز يف املبالغة ترك إىل
عصبية جانب إىل ترتك أن ينبغي وبالجملة املزعوم، األول الجنس من خريًا منها األخري
اإلخاء يقتضيه ما إىل بيده، اإلنسان صنعه الذي املحيل وملعبودها للقبيلة األوىل اإلنسان
عليه قضت من إسعاد يف وسعي األجناس لجميع احرتام من العاملي والتعاون اإلنساني

سواه. عن متأخًرا املدنية سلم يف يكون بأن الشقية املصادفات

املثقف اإلنسان

ووسيلتها املثقف» «اإلنسان غايتها تكون أن أبنائها تربية يف األمة عىل يجب هذا عىل
ذلك: إىل

يقوم بأن والنفس؛ والعقل الجسم ملكات الطبيعية: الفرد ملكات تثقيف (١)
له يسبب الذي الصدق بواجب ثم التام باالعتدال النوع وحفظ الذات حفظ بمقتضيات
باملعروف، ينفق بل يرسف، وال يقرت ال بأن الشخيص السخاء وواجب بكرامته، االقتناع
الحدود غري يف لغريه تبًعا يكون أن فريفض إنسان هو حيث من كرامته وواجب
وواجب األداء مرعية قوانني لها مدنية جمعية يف عضًوا كونه جهة من عليه املفروضة
عمل، من يأتي أو قول من يلفظ أو فكر من له يخطر ما كل عىل نفسه محاسبة
الدائم بالدرس تعرفها أن بنفسك» نفسك «تعرف املعروفة أفالطون كلمة ذلك وضابط
عقله ملكات بتثقيف الناشئ يؤخذ أن ينبغي ثم طياتها، أعمق يف غورها وسرب لحالها
بهيمة، فهو مثقًفا ليس من «كنت»: قال والفنون، العلوم من له ميرس هو ما يتعلم بأن

متوحش. فهو مؤدبًا ليس ومن
الغري، نحو بواجباتهم القيام بتعلم الرتبية يف األفراد تؤخذ أن ينبغي كذلك (٢)
واملواساة والسخاء الجميل وعرفان الغري ورعاية العدل به ويعنى اإلنسانية حب مثل
ا رسٍّ البالد قوانني واحرتام وأموالهم، ورشفهم أشخاصهم يف األغيار واحرتام الرضاء يف
عىل ذلك يكون أن الطبيعية امللكات من األنواع الثالثة هذه تثقيف يف وينبغي وعالنية،
ذلك. أمكن كلما الحكم لسياسة مبارشة تابعة ليست حرة مدارس يف أحرار أساتذة يد
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دائًما األمة تكون أن فينبغي ذاتها لتكميل الحكم صورة حيث من األمة واجبات وأما
وأن الديمقراطية الطرق عىل حكمها يف أفرادها يشرتك وأن وطنها يف السلطات مصدر
رضائب الحكم واليات تكون وأن الحكام، ملنفعة ال املحكومني ملنفعة فيها الحكم يكون
ذلك عىل ويتفرع السلطات، من املقربون بها يختص مزايا ال أبنائها من األكفاء يؤديها

يوىل. ال التولية طالب أن
ذاتها. نحو واجباتها أو األمة فضائل من ينبغي ما هذا

املذهب هذا إبطال هو ينبغي ما فأول بعض، نحو بعضها األمم واجبات وأما
نقيضه؛ به يستبدل وأن والتجسس، والدسائس االرتياب مذهب الدولية للسياسة العتيق
الفرد عىل األخالق قانون يفرضها التي األدبية الواجبات املذهب هذا محل تحل بأن

إسعاده. يف والسعي الغري حقوق احرتام يف تتلخص وهي غريه، نحو
نعمُة وتشمُل العاملي، التعاون يتحقق — وحده النحو هذا وعىل — النحو هذا عىل

اإلنساِن. بني كلَّ السالِم

هوامش

لطفي أحمد الجيل أستاذ أمالها التي التاريخية القصة هذه نختتم أن أردنا (1)
يورت قاعة يف سيادته ألقاها التي القيِّمة املحارضة بهذه التحرير رئيس عىل السيد

.١٩٤٣ سنة يناير ٢٩ الجمعة مساء يف األمريكية بالجامعة
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